


GRA W ZAWODY 

 
Korepetytor 
Opiekun kolonijny 
Zbieracz warzyw i owoców 
Handlarz targowy 
Pracownik budowlany  
Pracownik porządkowy, konserwator 
Instruktor rekreacji ruchowej 
Animator zabaw, gier i konkursów 
Agent ubezpieczeniowy 
Pracownik poligraficzny 
Kierowca 
Pracownik administracyjny 

Technik estradowy 
Tłumacz 
Fotograf  
Projektant stron internetowych  
Menadżer tras koncertowych 
Filmowiec 
Konferansjer, prezenter, prelegent 
Copy-writer 
Kartograf 
Pilot wycieczek  
Przedstawiciel handlowy 
Wydawca płytowy 



ZAWÓD 
 

RODZINA 

 

SZKOŁA 

 SPOŁECZEŃSTWO 

INTERNET 

 

TELEWIZJA 

 
„KARIERA” 

 JA 

 



PRZEDSIĘBIORCA 
 

chęć osiągania sukcesów 
bycie niezależnym, samodzielnym 
optymistyczne podejście do życia 

podejmowanie ryzyka 
umiejętność przyjmowania porażek 

przywództwo 
pomysłowość, innowacyjność, kreatywność 



MANAGER 
 

KAOWIEC  
 

 

ANIMATOR 

EVENT  MANAGER 
 



MICE 
PCO 
DMC 
 

BRANŻA 
EVENTOWA 
 

TURYSTYKA 
BIZNESOWA 
 
 



EVENT =  WYDARZENIE 

•  ORGANIZATORZY 
•  MIEJSCA 
•  PODWYKONAWCY 
 
 



ZŁOTA MYŚL 

W pracy managera eventów najważniejsza jest wyobraźnia i doświadczenie. 
 
 
Wyobraźnia, która pozwala zobaczyć event w pełnym toku realizacji, zobaczyć go takim jaki 

chcemy, żeby był. 
 
Doświadczenie, które pozwala zweryfikować nasz obraz eventu i nadać mu realny, 

bezpieczny i profesjonalny kształt. 
 
 

Autor: Rafał Świątkowski 
 

 



MOJE EVENTY 
• wyjazdy konferencyjno -  integracyjne /turystyka biznesowa/ 
 - zagraniczne /Alpy, Turcja, Norwegia, Słowacja/ 
 - rekreacyjne /narty, rowery, kajaki, połowy dorsza, regaty, podziemia, rajdy 

terenowe,  
 - warsztatowe /gotowanie, filmy, artystyczne, CSR/    
 - krajoznawcze - najpiękniejsze zakątki Polski /hotele, pensjonaty, dworki/ 
 - miejskie /nietypowe zwiedzanie – gry miejskie/ 
 - gale, wieczory, osobowości  
• imprezy plenerowe - koncerty i festiwale, pikniki, zawody sportowe 
• międzynarodowe warsztaty muzyczne 
• Doroczny Zjazd IASJ, Kraków 2005 
 
Mój pierwszy „event”: 
• wycieczka klasowa 
• koncert szkolny na Dzień Kobiet, studniówka 

 



CIEKAWOSTKA  
CZY…  
 
PRAWDA  
O BIZNESIE 



WSZYSTKIE POWYŻSZE ! 

 

Korepetytor 
Opiekun kolonijny 
Zbieracz warzyw i owoców 
Handlarz targowy 
Pracownik budowlany  
Pracownik porządkowy, konserwator 
Instruktor rekreacji ruchowej 
Animator zabaw, gier i konkursów 
Agent ubezpieczeniowy 
Pracownik poligraficzny 
Kierowca 
Pracownik administracyjny 

Technik estradowy 
Tłumacz 
Fotograf  
Projektant stron internetowych  
Menadżer tras koncertowych 
Filmowiec 
Konferansjer, prezenter, prelegent 
Copy-writer 
Kartograf 
Pilot wycieczek  
Przedstawiciel handlowy 
Wydawca płytowy 

KTÓRY ZAWÓD JA WYBRAŁEM?  



JA 

 

DO PRZODU 

 

AKTYWNIE 

PRZED 

 

SIĘ 

 

BIORCA 

 


