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9 stycznia 2020 roku w Restauracji „Szara Gęś w Kuchni” w Krakowie odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków MPI Poland Chapter. Oprócz podsumowania działalności
w minionym roku i przedstawienia planów na obecny rok, uczestnicy spotkania poznali nowy
statut oraz skład zarządu stowarzyszenia i wzięli udział w kreatywnej aktywności
teambuildingowej przygotowanej przez firmę Exprofesso.

Spośród najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w 2019 roku przez MPI Poland
Chapter wyszczególniono przede wszystkim szkolenia organizowane w ramach cyklu
Meeting Professional Excellence Classes, w ubiegłym roku poruszające tematykę:
wystąpień publicznych, specyfiki pracy kobiet w branży eventowej, porażek i błędów
przekuwanych w korzyści, komunikacji i emocji w pracy meeting plannera,
storytellingu oraz zarządzania przez spotkania.
Podsumowując osiągnięcia 2019 roku, podkreślano, że stowarzyszenie aktywnie
wspierało największe branżowe imprezy, takie jak: Meetings Week Poland, Forum
Obiektów, Future Leaders Forum IMEX-MPI-MCI, Arłamów Biznes Challenge czy Event
Biznes. Jak co roku członkowie MPI Poland Chapter uczestniczyli również w
gościnnych wykładach na zaprzyjaźnionych uczelniach, przekazując wiedzę o
możliwościach wynikających z członkostwa w MPI studentom kierunków związanych z
branżą MICE. Udało się także kontynuować tradycję wspierania akcji charytatywnych,
m.in. Elfy SBE czy zakup drzewa w ramach inicjatywie MPI European Advisory Council
„Plant a tree. Grow MPI Foundation”. Na koniec relacji z aktywności
przeprowadzonych w minionym roku przedstawiciele polskiego oddziału MPI
przypomnieli o swoim udziale w międzynarodowych wydarzeniach: EMEC 2019
w Hadze oraz WEC 2019 w Toronto.
Dzięki uprzejmości firmy Exprofesso, uczestnicy spotkania partycypowali w
profesjonalnie przygotowanej grze teambuildingowej, której finałem było stworzenie
niepowtarzalnego obrazu składającego się z 10 mniejszych płócien. Zaangażowanie
członków MPI zaowocowało powstaniem istnego arcydzieła i pomysłami, w jaki
sposób można spożytkować wysiłki wszystkich twórców budując koncepcję kolejnej
akcji CSR. Skupienie, kreatywność i pozytywna energia uczestników wydarzenia
wypełniały wnętrza stylowej Restauracji „Szara Gęś w Kuchni”, należącej do grupy
MSHG, która była gospodarzem spotkania. Efektem zabawy było nie tylko
nowopowstałe dzieło sztuki, ale i pogłębienie znajomości pomiędzy członkami
stowarzyszenia.
W ramach podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i wkład w rozwój MPI Poland
Chapter uhonorowano aż 8 osób, które odebrały pamiątkowe statuetki. W ich gronie
znaleźli się: Agnieszka Faracik-Leśniak (DMC Poland), Sebastian Godula
(Event Factory), Marta Kicler (Mazurkas DMC Poland), Aleksandra Pietras (DMC
Poland), Żanetta Sas-Gutkiewicz (Intercrac), Grzegorz Soszyński (Jan-Pol),
Rafał Starobrat (Hotel Haffner) oraz Magdalena Żak-Cesarz (Holiday Inn).
W planach na 2020 rok nie zabrakło kontynuacji wcześniej realizowanych działań i
rozwoju planów podjętych podczas corocznego spotkania Summer Business Meeting.

Rozpoczynając nowy rok, MPI Poland Chapter zaktualizowało skład zarządu, w którym
zasiadają aktualnie: Monika Dymacz-Kaczmarek – Prezes Zarządu, Marta Kicler –
Wiceprezes ds. Edukacji, Weronika Wirtel – Wiceprezes ds. Komunikacji, Sabina
Kowalkow-Paśnik – Wiceprezes ds. Członkostwa oraz Dmytro Moiseienko –
Wiceprezes ds. Studentów.
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