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Bezpiecznie, bezpieczniej,
EXPO Kraków
Branża targowa od 6 czerwca 2020 ponownie może
prowadzić swoją działalność. Nowa rzeczywistość
przyniosła jednak wiele zmian, które poprawiają
bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających, ale także
nakładają dodatkowe obowiązki na organizatorów.
W związku z tym Targi w Krakowie utworzyły nową funkcję
– Inspektora ds. sanitarnych w EXPO Kraków, a jego
głównym zadaniem jest harmonijne wprowadzanie zmian
w funkcjonowaniu wydarzeń.
Jak podkreśla Mateusz Kania, powołany na to stanowisko
w Targach w Krakowie, procedury zależą od rodzaju eventu:
– Moim zadaniem jest opracowanie planu bezpieczeństwa
pod kątem każdego wydarzenia, które odbywa się
w naszym obiekcie. Trzeba podkreślić, że targi, kongresy
czy inne eventy różnią się od siebie nie tylko charakterem,
ale mają zupełnie inną specyfikę. Dlatego tak ważna jest
indywidualna ocena ryzyka i bezpieczeństwa.
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EXPO Kraków jest przygotowane do organizacji wydarzeń
w sposób perfekcyjny. Każdy uczestnik przed wejściem jest
badany kamerą termowizyjną, co pozwala nam wychwycić
osoby z podwyższoną temperaturą. Jednocześnie wszyscy
uczestnicy będą się rejestrować online, a wymiana zaproszeń
na wejściówki także będzie dokonywana bezdotykowo.
– Do sprawnego i bezpiecznego działania budynku
przygotowano zabezpieczenia związane z systemem
wymiany powietrza. Warto podkreślić także, że EXPO
Kraków jest wyposażone w dedykowany system
oczyszczania. W obiekcie korzystamy z systemu BMS,
który pozwala na 100-procentową wymianę powietrza.
Mówiąc obrazowo – całe „zużyte” powietrze z obiektu jest
wyprowadzane na zewnątrz, a do środka dostaje się świeże,
przefiltrowane. Warto podkreślić, że dbamy o odpowiednią
konserwację systemu filtrów, a dodatkowo stosujemy
preparaty biobójcze, które niszczą większość bakterii,
wirusów i grzybów. – wyjaśnia Mateusz Kania.
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Nowe rozwiązania
i technologie mogą
znacząco wpłynąć
na nasze
bezpieczeństwo

W obecnej sytuacji kluczowe jest trzymanie ręki
na pulsie i stałe szukanie innowacyjnych rozwiązań:
– Z całym zespołem na bieżąco śledzimy wyniki badań
dotyczące ozonowania hali i stosowania promieniowania
UVC - dodaje Mateusz Kania. Nowe rozwiązania
i technologie mogą znacząco wpłynąć na nasze
bezpieczeństwo. Miejmy jednak świadomość, że oprócz
stosowania wszystkich zasad i zaleceń, niezbędny pozostaje
zdrowy rozsądek. Dzięki niemu zapewnimy sobie i innym
bezpieczeństwo.
Mariusz Baczyński
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Targi żyją – wracamy
do normalności
Fakt, że targi zaczynają się odbywać,
jest oznaką wytęsknionego ożywienia
ekonomicznego
Nie da się ukryć, że koronawirus odcisnął się znacząco na
organizacji targów. Nie wszystkie targi tej jesieni odbędą
się zgodnie z planem, wiele jednak uda się zorganizować.
Wydarzenia takie jak targi branżowe z pewnością mają
bezpośredni wpływ na gospodarkę. Fakt, że zaczynają
się one odbywać, jest oznaką wytęsknionego ożywienia
ekonomicznego i dowodzi temu, że próbujemy wrócić do
normalności już nie tylko prywatnie, ale także biznesowo.
Latem mogliśmy zobaczyć wiele imprez o charakterze
targowym skierowanych wyłącznie do niebiznesowych
uczestników. Targi Kielce początkiem czerwca
zorganizowały Kiermasz Letni. Ogród, antyki, rowery
i festiwal food trucków to atrakcje, które bez dwóch zdań
pozwoliły mieszkańcom miasta na złapanie oddechu,
szczególnie po okresie lockdownu, kiedy to wszyscy
mieliśmy już dość siedzenia w domach. Na przełomie lipca
i sierpnia, Międzynarodowe Targi Gdańskie zaproponowały
miejscowym i urlopującym się bogaty program podczas
historycznego Jarmarku św. Dominika.
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Nie zapominajmy jednak o spotkaniach biznesowych.
Za nami Jubinale Letnie Targi Biżuterii i Zegarków
zorganizowane w EXPO Kraków pod koniec czerwca
jako pierwsze targi w nowych warunkach sanitarnych.
Bez wątpienia kwestią priorytetową było bezpieczeństwo
wystawców, gości i pracowników na każdym etapie realizacji
wydarzenia.
Przygotowanie eventu w sytuacji zaostrzonego rygoru to
duże wyzwanie: krótki czas - niecały miesiąc do rozpoczęcia
targów, szczegółowa interpretacja wprowadzonych
przepisów oraz ich wdrożenie. Targi Jubinale odbyły
się na mniejszą skalę niż do tej pory, nie było to jednak
zaskoczeniem w dobie zmniejszonego popytu oraz
sanitarnego reżimu.
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Dowodem na gospodarcze pobudzenie
są minione wydarzenia o randze
międzynarodowej
Oprócz wystawców i uczestników z Polski pojawili się
także goście z zagranicy: ze Słowacji, Litwy, Czech, Austrii,
Wielkiej Brytanii, a nawet Chin. - Zaobserwowaliśmy
ciekawą zależność: w tym roku kupcy przyjechali
w pojedynkę lub maksymalnie z jedną osobą towarzyszącą.
Oznacza to, że praktycznie nie było osób „zwiedzających”,
wszyscy obecni kupcy mieli potrzeby zakupowe, dzięki
czemu spotkania były bardziej wartościowe – mówi Andrzej
Sadowski z PB Group, organizator Targów Jubinale.
Natomiast przedstawiciele firm zapytani o wrażenia
z targów przeważnie odpowiadali, że „cieszą się z powrotu
do gry”, ze sprzedaży i w związku z tym z powrotu
do działań. Targi te udowodniły, że bezpieczne eventy
są możliwe do zrealizowania.
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Czyżby wrześniowy powrót do szkół obudził
w przedsiębiorcach chęć intensyfikacji działań
w poszukiwaniu nowych źródeł interesów i spowodował
swoisty comeback? Dowodem na gospodarcze pobudzenie
są minione wydarzenia o randze międzynarodowej:
Forum Ekonomiczne w Karpaczu, XXVIII Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego MSPO czy DREMA
Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów
Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego.

Targi w (po)pandemicznej rzeczywistości są i jeszcze przez
pewien czas będą niezaprzeczalnie mniejsze. Brak obecności
zagranicznych firm-gigantów z jednej strony może wpływać
na mniejszą atrakcyjność imprezy, z drugiej nowa sytuacja
daje szansę mniejszym i średnim firmom na „pokazanie
się”. Przerwane łańcuchy dostaw na świecie udowadniają,
że warto jest stawiać na lokalność. Jesteśmy świadkami
globalnej zmiany układu sił. W tym kontekście targi jako
narzędzie do budowy nowego porządku gospodarczego
wydają się być świetnym rozwiązaniem.
Aleksandra Makiel
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Raport
z pola
bitwy
Marzec 2020
Po raz pierwszy w naszej historii odwołujemy imprezę na
tydzień przed terminem, gdy prawie wszystko jest dopięte
na ostatni guzik. Lockdown. Zakaz organizacji wydarzeń.
Miesiąc później pracujemy już nad konferencją online
„Targi #newreality”. Szybki wybór narzędzia, firmy z branży
AV i formuły wydarzenia…

Czas…stop!
Pandemia nie odpuszcza, przenosimy kolejne wydarzenia
organizując w ich terminie specjalistyczne webinary dla
naszych wystawców i zwiedzających. Cykl Packaging
ON-novation okazuje się sukcesem, a my pozyskujemy
dużo nowych kontaktów – potencjalnych gości targów
opakowaniowych, których termin z kwietnia musieliśmy
przenieść na jesień. Ponieważ nasi klienci coraz częściej
pytają, co z jesienią, chcąc utrzymać z nimi kontakt
przygotowujemy dwa kolejne wydarzenia w sieci – tym
razem cykl webinarów dla specjalistów utrzymania ruchu
oraz międzynarodową konferencję o rynku wina.
Oba wydarzenia służą ugruntowaniu naszej pozycji
w danych branżach.
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Konferencja
Targi #newreality
8 czerwca 2020
3,9 tysiąca wyświetleń
Jak będzie wyglądała branża
spotkań w świecie po pandemii?
Czy bezpieczne targi są możliwe?
Jakie wyzwania czekają na
organizatorów, wystawców,
podwykonawców? Na te pytania
odpowiadaliśmy podczas
Konferencji Targi #newreality.

Nowa rzeczywistość
6 czerwca. Świętujemy „odmrożenie targów”. Wiemy
jednak, że tak długo, jak w ludziach będzie strach
przed koronawirusem, tak długo będziemy musieli –
obok tradycyjnego udziału w targach i konferencjach
- proponować opcje alternatywne. Nie pomagają też
ograniczenia w podróżowaniu. Polski rynek się ożywił,
naszym celem jest jednak m.in. zwiększenie zasięgu
wydarzeń poprzez transmisje w sieci czy połączenie polskich
firm z zagranicznymi kontrahentami. Właściwie cele
i powody przenoszenia aktywności do sieci są różne,
w zależności od wydarzenia i potrzeb jego uczestników.
Każdy przypadek jest inny. Zawsze jednak rozwiązanie
trzeba wybierać przez pryzmat oczekiwań naszych klientów.
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Co dalej?
Dobrze wiemy, z czym się będziemy borykać.
Niedoskonałość technologii, jej ceny, a przede wszystkim
dużo mniejsze niż w przypadku tradycyjnych wydarzeń
zaangażowanie i skupienie uczestników. Widzimy też
mnóstwo zalet nowych rozwiązań. W dalszym ciągu jednak
wierzymy w siłę relacji. Zupełnie inaczej nawiązuje się
znajomość przy kawie podczas jednej z przerw w czasie
inspirującej konferencji, a inaczej np. korzystając z LinkedIn
czy Zooma. Towarzyszą temu inne emocje, angażujemy
inne zmysły. Wierzymy w technologię, która wspomaga
organizację wydarzeń. Tak, jak dziś technologia wspiera
edukację. Nie zastępuje jednak nauczyciela!

Konferencja online:
Dokąd zmierza branża winiarska?
24 czerwca 2020
Liczba uczestników: 77
Wśród prelegentów konferencji byli przedstawiciele największych
organizacji winiarskich w Polsce reprezentujących takie kraje
jak: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Australia, Węgry. Uczestnikami
konferencji były najlepiej rankingowane firmy importerskie w kraju,
dziennikarze i przedstawiciele ambasad. Dzięki idealnie dobranej
tematyce i skupieniu się na merytoryce z sukcesem udało się nam
zorganizować prawie trzygodzinną konferencję. Pozytywne komentarze
oraz duża aktywność uczestników są dla nas potwierdzeniem, że trafnie
potrafimy rozpoznać i „zaspokoić” potrzeby branży winiarskiej.
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Packaging ON-novations
Cykl webinarów dla branży
opakowaniowej
24-25 czerwca 2020
1 300 zarejestrowanych użytkowników
9 prelekcji podczas 2 dni
12. edycja Packaging Innovations miała odbyć się wiosną tego roku.
Jednak z wiadomych dla wszystkich powodów targi odbędą się we
wrześniu. Tymczasem w branży dzieje się dużo, dlatego nie czekamy
biernie do jesieni, ale już teraz chcemy stworzyć forum wymiany wiedzy
i doświadczeń. Stąd propozycja spotkań online – dokładnie w tym
samym terminie, w którym miały się odbyć targi – mówi Elżbieta Pach,
Project Manager Packaging Innovations.
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Zacznijmy od początku
Być może trzeba wrócić do źródła i zadać pytanie, dlaczego
ludzie uczestnicą w różnego typu wydarzeniach? Robimy
to dlatego, że chcemy się uczyć nowych rzeczy, nawiązać
nowe kontakty, dzielić się doświadczeniami lub znaleźć
innowacyjne rozwiązanie naszych problemów. Wszystkie
te czynności spokojnie możemy wykonywać korzystając
z nowych technologii. Naszą rolą jest znalezienie takiej
formuły, która będzie najbardziej skuteczna i – w żadnym
wypadku nie możemy o tym zapomnieć – przyjemna!
A, jak wiadomo, to właśnie relacje z innymi ludźmi mają
decydujący wpływ na nasz rozwój, nasze zdrowie i ogólne
zadowolenie z życia.
Katarzyna Mussur-Serafin
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Rynek opakowań
na zakręcie
Pandemia zmieniła rynek opakowań. Z jednej strony silny
i dynamiczny rozwój e-commerce stał się czynnikiem
napędzającym rozwój branży (w tym opakowań z tworzyw
sztucznych), z drugiej strony zgodnie z europejską strategią
na rzecz tworzyw sztucznych - do 2030 roku wszystkie
plastikowe opakowania mają podlegać recyklingowi.
Do tego należy jeszcze dodać zmiany zachowań
konsumentów, które wyraźnie zarysowały się w ostatnich
miesiącach. Jak odnaleźć się w nowych realiach?
Jak wyróżnić firmę spośród konkurencji?
Odpowiedzi znajdziemy na wrześniowych Targach
Packaging Innovations – kluczowym spotkaniu branży
opakowań w Polsce.
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Dzięki współpracy firmy mają
szansę powrócić na właściwe tory.
Krok naprzód
Szeroka oferta wystawców i ciekawy program szkoleń
i warsztatów sprawią, że na Targach Packaging Innovations
nie sposób się nudzić. Wszyscy mają potrzebę wyjścia
z domu i zrobienia przysłowiowego „kroku naprzód”.
Targi stwarzają bezpieczne ku temu warunki. Udział
zapowiedziały firmy oferujące opakowania i etykiety dla
branży m.in. kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej
czy chemicznej. Prezentowane będą m.in. opakowania
kartonowe, termoformowane, typu doypack, ekologiczne
rPETY oraz etykiety termokurczliwe, papierowe i foliowe.
Tegoroczne wydarzenie z pewnością będzie inne, ale nie
oznacza to, że będzie mniej korzystne dla uczestników.
I choć dla branży najbliższe miesiące mogą być trudne,
wydaje się, że dzięki współpracy firmy mają szansę powrócić
na właściwe tory. Targi Packaging Innovations z pewnością
będą pomocne.
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Większość poruszanych
tematów dotyczyć będzie
ekologii

Strefa workShops
Od pierwszej edycji ważnym elementem Targów Packaging
Innovations są spotkania ze specjalistami w strefach
workShops. Nie inaczej będzie w tym roku. Większość
poruszanych tematów dotyczyć będzie ekologii. Swój udział
potwierdził m.in. Konrad Nowakowski z Polskiej Izby
Odzysku i Recyklingu Opakowań, który odpowie na pytanie
– czy papier jest synonimem ekologicznego opakowania
oraz w pigułce przedstawi przepisy prawne UE. Z kolei
Adam Fotek z J.S. Hamilton Sp. z o.o. opowie
o wymaganiach zdrowotnych dla opakowań do kontaktu
z żywnością w tym opakowań ekologicznych.
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Najwyższy
czas, aby
odmrozić
życie
zawodowe

Nauka ramię w ramię z biznesem
Drugiego dnia targów w ważnej dyskusji o barierach
i wyzwaniach związanych z ekoprojektowaniem opakowań
udział wezmą eksperci reprezentujący wiodących
producentów, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele
nauki. Wysłuchamy panelistów z Akademii Górniczo Hutniczej AGH, Centrum UNEP/GRID Warszawa
– Zakładu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska,
Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
INNOVO, Stowarzyszenia Producentów Tworzyw
Sztucznych - Plastics Europe Polska i przedsiębiorstwa
branży chemicznej – SYNTHOS S.A.
Odwiedzając targi, nie ryzykujemy bardziej, niż wychodząc
na kolację do restauracji, czy kawę do kawiarni. Życie
społeczno-kulturalne wróciło do normy. Chodzimy na
spacery do parku, odpoczywamy na plażach i górskich
szlakach. Spotykamy się z rodzinami i przyjaciółmi.
Najwyższy czas, aby odmrozić również życie zawodowe tym bardziej, że branża opakowań stoi przed ogromnymi
wyzwaniami. 			
Katarzyna Gościańska
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Sytuacja, w jakiej
znaleźliśmy się
w ostatnich
miesiącach
zarówno prywatnie,
jak i zawodowo
sprawiła,
że stanęliśmy przed
nowymi
wyzwaniami.

ANTYCOVID EXPO

potrzeba matką wynalazków
Robot, który wykorzystuje technologię VR (virtual reality),
aby skutecznie dezynfekować przestrzeń. Respirator
z drukarki 3D opracowany przez polskich inżynierów.
System pomiaru temperatury, który automatycznie
reaguje na zmienne warunki atmosferyczne. To tylko
niektóre z rozwiązań, które już 14-15 października
zostaną zaprezentowane podczas ANTYCOVID EXPO –
pierwszych w Polsce Targów Rozwiązań Zwiększających
Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne.
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Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w ostatnich miesiącach
zarówno prywatnie, jak i zawodowo sprawiła, że stanęliśmy
przed nowymi wyzwaniami. W zakładach pracy testowane
są takie rozwiązania jak ozonowanie czy zamgławianie.
Prywatnie - szukamy maseczek, przyłbic lub płynów
bakteriobójczych. Rozwiązania tego typu to nasza
codzienność i wszystko wskazuje na to, że zostaną
z nami na dłużej. Podczas targów zaprezentuje się ponad
100 producentów i dystrybutorów środków ochrony
osobistej, technologii oczyszczania i dezynfekcji
powierzchni, środków i sprzętu do dezynfekcji, systemów
kontroli dostępu, akcesoriów ochronnych, osłon
antywirusowych, firm specjalizujących się w segregacji
i utylizacji zużytych materiałów ochronnych, szkoleniach
BHP oraz innych usługach.
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Naszym celem było stworzenie
przestrzeni, w której wszystkie
rozwiązania BHP będzie
można przetestować

Innowacyjność w czasach pandemii
Targi ANTYCOVID EXPO powstały z myślą
o firmach odpowiadających na wyzwania pandemii.
A innowacyjnych przedsiębiorców na rynku nie brakuje.
W ostatnim czasie głośno było m.in. o wynalazku studenta
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, który
rozwiązał problem konieczności masowego używania
jednorazowych rękawiczek czy woreczków foliowych
w miejscach publicznych. Z zainteresowaniem śledziliśmy
informacje o respiratorze z drukarki 3D, który opracowali
polscy inżynierowie. Co ciekawe, koszt takiego respiratora
jest wielokrotnie niższy niż standardowych konstrukcji.
Czekamy na szczepionkę lub lek na COVID-19, zanim się to
jednak stanie, powinniśmy poznać sposoby walki
z pandemią. – Naszym celem było stworzenie przestrzeni,
w której wszystkie te rozwiązania będzie można
przetestować. Jeszcze do niedawna sami byliśmy klientami
potrzebującymi najlepszych rozwiązań, przygotowywaliśmy
nasz obiekt - EXPO Kraków na przyjęcie gości w nowym
reżimie sanitarnym. Rozumiemy więc sytuację firm, które
tak jak my spędziły wiele godzin na przeglądaniu ofert.
Z pewnością zaoszczędzilibyśmy dużo czasu, gdybyśmy
mogli wziąć udział w wydarzeniu, na które zapraszamy
– twierdzi Marcin Bugajski – Dyrektor AdministracyjnoTechniczny Obiektu, członek Zarządu Targów w Krakowie.
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Twoja firma w twoich rękach
Odmrażanie gospodarki i powroty do pracy w stanie
epidemii powodują wzrost pytań z zakresu BHP. Ponieważ
z tego typu zagrożeniem mamy do czynienia po raz
pierwszy, również podejście do BHP się zmienia.
Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że czeka nas
swoisty „renesans” tej dziedziny. To pracodawca ponosi
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z tym tematem musi się zmierzyć każdy przedsiębiorca, tym
bardziej, że nieplanowany postój to dla firmy zawsze bardzo
duże koszty. Dlatego ofertę targów uzupełnią szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, warsztaty
doradcze i psychologiczne. Dodatkowo, w trakcie targów
w ramach akcji #noweBHP, będzie można wygrać specjalne
pakiety z produktami ufundowane przez wystawców.
Szczegóły dostępne są na stronie
www.antycovidexpo.pl oraz profilu Facebook
https://www.facebook.com/antycovidEXPO/
Katarzyna Gościańska

spis treści >
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Mówimy
multi venue,
myślimy
EXPO Kraków

Very Multi Venue
EXPO Kraków to kompleks budynków, który doskonale
sprawdza się w różnych zadaniach. To nie tylko obiekt
targowy, ale przede wszystkim wielofunkcyjny
i wyspecjalizowany kameleon, który jednego dnia jest
ogromną salą koncertową z bankietem dla setek osób,
by drugiego stać się cichą salą egzaminacyjną. Możliwości
EXPO Kraków są ogromne, kolejni partnerzy je sprawdzają
i są zachwyceni.
Wiosna w EXPO Kraków zaczęła się od wysokiego „C”
i nie jest to przenośnia. Wyjątkowa przestrzeń została
zaaranżowana na potrzeby teledysku Groomiego, jednego
z czołowych artystów Polskiej sceny muzycznej. Ponad
milion wyświetleń filmu na YouTube i 12 tysięcy
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pozytywnych opinii to doskonałe podsumowanie tej
współpracy. Skoro jesteśmy przy showbiznesie, to musimy
wspomnieć o multifunkcjonalnej scenie, która mieściła
się w EXPO Kraków w pierwszej połowie roku. Instalacja
została zamontowana dzięki współpracy z firmą EventX.
Umieszczenie sceny wewnątrz naszego budynku było
możliwe dzięki zapleczu technicznemu. Równomiernie,
na całej powierzchni obydwu rozmieszczone kanały
techniczne zapewniające dostęp do szybkich łączy
internetowych i zasilania. Oczywiście pomieszczenie,
w którym znajdowała się scena zostało odgrodzone
od reszty hali dźwiękoszczelnymi ścianami, które także
zapewniały całkowite zaciemnienie. Studio posłużyło
między innymi do przeprowadzenia cyklu webinariów
oraz branżowej konferencji Targi #newreality

Umieszczenie
sceny
wewnątrz
naszego
budynku było
możliwe dzięki
zapleczu
technicznemu
24

EXPO Kraków lubi także ciszę i spokój – pod warunkiem,
że ona również wiąże się z aktywnością – w tym przypadku
umysłową, bo dotyczyła przeprowadzenia jednego
z najważniejszych prawniczych egzaminów państwowych
w Polsce. Około 700 osób zasiadło w obiekcie, każda przy
swoim stoliku, w odległości wymaganej przez GIS, czyli
2 metrów. W EXPO Kraków udowadniamy, że bezpieczne
wydarzenia są możliwe.
Oczywiście EXPO Kraków doskonale spisuje się podczas
bankietów i targów. Każdego roku nasz obiekt gości co
najmniej kilka korporacyjnych balów i ponad 20 wydarzeń
wystawienniczych, największe z nich obsługują 60 tysięcy
odwiedzających. W skali roku daje to setki tysięcy osób
odwiedzających EXPO Kraków. W każdym kolejnym roku
odkrywamy nowe możliwości obiektu, a każda kolejna
koncepcja poszerza nasze horyzonty. Wiemy, że EXPO
Kraków ma jeszcze wiele do zaoferowania.
Mariusz Baczyński

spis treści >
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W czasie lockdownu jak nigdy wcześniej tęsknili za
swoją pracą. Dziś cieszą się, że mogą już zacząć
działać na nowo.

Za czym
tęskniła
branża
spotkań?
Presja czasu to dla nich chleb powszedni, wielozadaniowość
to norma. Każdego dnia podejmują odpowiedzialne decyzje,
odbywają dziesiątki rozmów, zdarza się, że piją kawę
w biegu i… kochają to, co robią. Mówi się, że zawód, który
wykonują, jest jednym z najbardziej stresujących na świecie.
Mimo to, w czasie lockdownu jak nigdy wcześniej tęsknili
za swoją pracą. Dziś cieszą się, że mogą już zacząć działać
na nowo. Mowa o event managerach, którzy z powodu
pandemii z dnia na dzień musieli przełożyć wydarzenia,
które przygotowywali przez wiele miesięcy. Za czym
najbardziej tęsknili organizatorzy międzynarodowych
targów, kongresów i eventów? Na to pytanie odpowiedzieli
pracownicy Targów w Krakowie.
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1.

Za bezpośrednimi
kontaktami
- Przede wszystkim tęskniłem za spotkaniami i realnym
kontaktem z ludźmi. To kwintesencja nie tylko naszej pracy,
ale można śmiało powiedzieć, że życia. W tym zawodzie
nie odnalazłby się ktoś, kto stroni od kontaktu z innymi
osobami. I tego kontaktu, rozmów i spotkań najbardziej
brakowało mi w okresie epidemii. – mówi Krzysztof
Imiołczyk, Project Manager Targów ASSEMBLY GO.
To właśnie bezpośrednie rozmowy, relacje międzyludzkie,
uściski dłoni, dyskusje, ruch i adrenalina są esencją tego
zawodu. – Po niemal dwóch miesiącach pracy zdalnej wiem,
że najbardziej tęskniłam za działaniem i kontaktem
z klientami. Moja branża została praktycznie zamrożona
w tym czasie. Tęskniłam za współpracą z innymi działami,
za naradami, spotkaniami i żywą dyskusją – dzieli się swoimi
odczuciami Monika Szczęsna, Event Manager Targów
KRAKDENT®. Praca zdalna nauczyła nas, że wiele zadań
można wykonać online. Internet nie zaspokoi jednak wielu
naszych potrzeb. Przez ekran monitora nie poczujemy
zapachu książek, ciepła uścisku bliskich nam osób i nie
przeżyjemy wielu emocji, które towarzyszą spotkaniom
w realnym świecie.
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2.

Za zespołem –
zgraną paczką

- Zgrany zespół to podstawa owocnej pracy i dobrego
samopoczucia zawodowego. Choć technologia dostarcza
nam możliwość prowadzenia wideokonferencji, tęskniłam
za biurowym harmidrem. Mimo, iż nie raz się sprzeczamy
i prowadzimy spory, jesteśmy zgraną paczką i wspólnie
przechodzimy kolejne etapy przygotowań do naszych
eventów. Nie mogłam się doczekać powrotu do dawnych
biurowych rytuałów, w tym także kuchennych spotkań. –
mówi Elżbieta Pach, Project Manager Targów Packaging
Innovations. Przywiązania do biurowej codzienności nie
kryje Paulina Polewka, Event Manager Targów HORECA® Tęskniłam za swoim ulubionym kubkiem, który zostawiłam
w pracy i czekał na mnie cierpliwie. Za ludźmi, z którymi
lubię pracować. Brakowało mi już rozmów, śmiechu,
wspólnego poszukiwania rozwiązań.
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3.

Za dynamiką
i kreowaniem wydarzeń
- Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie na początku pandemii
zrobił na mnie pusty w ciągu dnia parking przed EXPO
Kraków. Gigantyczna powierzchnia, na której zawsze coś się
działo, teraz stała niewykorzystana. Miejsce, które zostało
stworzone, aby tętniło życiem nagle nie mogło spełniać
swoich funkcji! Właśnie za tym najbardziej tęskniłam –
za życiem i jego dynamiką, za „normalnością”, która dla nas
oznacza kreowanie wydarzeń, które łączą ludzi i firmy –
dostawców z odbiorcami, pomysłodawców z inwestorami,
czytelników z autorami, sprzedających z kupującymi.
Chcemy znów móc robić swoje – „napędzać” przemysł
i inspirować ludzi! – mówi Katarzyna Mussur-Serafin,
Kierownik Działu Promocji. Podobnego zdania jest
Katarzyna Marciszyn, Kierownik Działu Wynajmów
i Kongresów - Tęskniłam za ludźmi, którzy są nieodłącznym
elementem mojego życia prywatnego i zawodowego.
Brakowało mi ruchu, adrenaliny, zmieniającego się
otoczenia. Często podczas montaży i prób siedzę i patrzę
jak przestrzeń naszego obiektu potrafi się zmienić, EXPO
powstało po to, by żyć, zmieniać się każdego dnia.
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4.

Za kawą – niezbędnym
elementem
życia biurowego
Mówiąc o spotkaniach nie można zapomnieć o kawie.
Od otwarcia EXPO Kraków wypiliśmy blisko 40 000
filiżanek tego aromatycznego trunku. Kawa pozwala lepiej
zacząć poniedziałki, ale i przypieczętować wiele rozmów.
Na ten aspekt zwraca uwagę m.in. Aleksandra Makiel,
Specjalista ds. Marketingu - Brakowało mi porannych
rozmów w kuchni, podczas których poruszaliśmy wiele
niecierpiących zwłoki tematów, ciekawostek ze świata,
wymienialiśmy poglądy. Tak z reguły „rozkręcamy się”
przed każdym dniem pełnym firmowych obowiązków.
Kawa w domu też dobrze smakuje, ale smakuje jeszcze
lepiej, kiedy jest wypijana w towarzystwie interesujących
ludzi. Praca z domu jest bardzo wymagająca. Zdążyłam
się do niej przyzwyczaić, ale nie ukrywam, że jako rodzic
musiałam pogodzić zadania w pracy z opieką nad dzieckiem
i resztą domowych obowiązków, co stanowiło dla mnie nie
lada wyzwanie.
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5.

Za spotkaniami
offline
Za zespołem, porannymi spotkaniami przy ekspresie
tęskniła również Agata Guzik, Asystent Działu Sprzedaży
i Wynajmów - Czego brakowało mi zawodowo? Na pewno
większej dynamiki pracy, która wiąże się z realizacją
wydarzeń w obiekcie i bezpośrednimi spotkaniami.
Tęskniłam również za moim zespołem, możliwością pracy
i swobodnej rozmowy przy kawie na żywo, a nie tylko
przez Internet.
Ostatnie miesiące wiele nas nauczyły. Pokazały, jak wielką
siłę mają spotkania i jak szybko potrafimy za nimi zatęsknić.
Jesteśmy spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem –
potrzeba ta po prostu leży w naszej naturze! W ostatnim
czasie jeszcze mocniej doceniliśmy przyjemność płynącą
z pracy zespołowej. Słowa zaufanie i solidarność nabrały
nowego znaczenia. Wzmocnieni nowym doświadczeniem
powróciliśmy do biura i na nowo pokochaliśmy
poniedziałki. Mimo nietypowych czasów zachowujemy
spokój i już nie możemy się doczekać,
na rozmowy z naszymi klientami i gośćmi.
Razem możemy więcej!
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