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ROZMOWA

Zielona rewolucja branży spotkań
Rozmowa z Elżbietą Roeske,
wiceprezes zarządu Grupy MTP,
od stycznia 2020 r. członkiem
zarządu European Major
Exhibition Centres Association,
ekspertem branży MICE.

Ktoś, kto po latach przyjdzie na
targi, przeżyje zaskoczenie?
ELŻBIETA ROESKE: Na pewno.
Czasy się zmieniły, więc targi
też się zmieniają. Nasz
program wystawienniczy
bardzo się rozrósł: co roku
organizujemy ponad 80
własnych imprez targowych,
do tego gościmy 300
konferencji, kongresów,
koncertów, eventów,
wydarzeń firmowych, więc
program i oferta zarówno
dla branży profesjonalnej,
jak i dla Kowalskiego, który
chce na targach realizować
swoje pasje, są naprawdę
szerokie. Bardzo dużo
robimy też, by polepszać
naszą infrastrukturę, tak aby
była coraz bardziej
przyjazna dla uczestników
wydarzeń.
W jaki sposób?
Modernizujemy budynki,
stosujemy alternatywne
źródła energii, urządzamy
nowe tereny zielone. Cała
branża targowa kładzie
nacisk na to, by miejsca, w
których odbywają się targi,
były coraz bardziej
przyjazne dla ludzi, bardziej
ekologiczne. Widzimy, że np.
organizatorzy przygotowują
mniej gadżetów albo

wykorzystują ponownie te
same materiały, np.
produkują torby z banerów
stosowanych do wystroju
stoisk. To już jest must have
dla całego przemysłu
targowego: coraz lepsze
zagospodarowanie odpadów
związanych z realizacją
targów, pomysły na to, jak
wykorzystać ponownie
niektóre elementy
zabudowy stoisk. W tej
chwili wszyscy organizatorzy
konferencji, kongresów,
wydarzeń za ważny punkt w
swoim zapytaniu ofertowym
stawiają kwestię
zrównoważonego rozwoju,
ekologii. Właściwie bez
spełniania przez centrum
wystawiennicze czy
kongresowe takiego
warunku trudno pozyskać
konferencje, w szczególności
te międzynarodowe.
Również kuchnia musi być
zdrowa, jedzenie atrakcyjnie
podane, a jeśli używamy
naczyń jednorazowych, to
tylko z naturalnych
materiałów.

Odwiedza pani najważniejsze
imprezy targowe na świecie.
Jak one się zmieniają?
Z wielką uwagą śledzimy
światowe trendy. Targi się
eventyzują – to po pierwsze,
po drugie – wspomniany
aspekt ekologiczny.
Obserwujemy też, że

W SKRÓCIE
GOSPODARKA
∑ Czwarty kwartał br. pogorszył
koniunkturę w polskiej
gospodarce – podał Instytutu
Rozwoju Gospodarczego SGH.
Wartość mierzącego ją
barometru w ujęciu kwartalnym
zmniejszyła się o 4,1 pkt. Spadek
wynika z sezonowości, a jego
wielkość jest zbliżona do średniej
dla tej pory roku – napisano.
Raport podkreśla, że pozytywne
oddziaływanie czynników
sezonowych ustało i na początku
2020 r. nie należy oczekiwać
poprawy koniunktury.
—ak

SUROWCE
∑ Związkowcy ze wszystkich
organizacji działających w
krakowskiej hucie ArcelorMittal
Poland protestowali w
poniedziałek przeciwko planom
spółki tymczasowego
wstrzymania pracy wielkiego
pieca i stalowni. Zamknięcie,
planowane na 23 listopada br.,
ma potrwać „przynajmniej kilka
miesięcy” – jak powiedział
prezes spółki Geert Verbeeck.
– Jesteśmy przeciwni
bo uważamy, że to jest decyzja,
która może rozpocząć
katastrofę hutnictwa polskiego
– powiedział Władysław Kielian,
przewodniczący Solidarności z
AMP.
—ak

ENERGETYKA
∑ Rozmowy w sprawie
finansowania programu
jądrowego mogą się zakończyć
w ciągu kilku miesięcy –

MAGDALENA OSTROWICKA/GRUPA MTP

MATERIAŁ POWSTAŁ
WE WSPÓŁPRACY
Z GRUPĄ MTP

organizatorem kongresu
MOVE, już od kilku edycji
towarzyszącego targom
motoryzacyjnym Poznań
Motor Show, i tam kwestie
ekologii oraz e-mobility są
mocno podkreślane.
Zmieniamy formułę tych
targów i podczas ich
najnowszej edycji,
w 2020 r., będzie można np.
testować samochody
elektryczne. Poszukiwanie
nowych formatów dotyczy
też np. targów mody,
kosmetycznych czy
związanych z ochroną
środowiska. Będziemy
nadawać im nowy ton,
wzbogacać program
wydarzeń o nowe
zagadnienia obecne w
publicznej debacie.

Staramy się, aby wszystkim naszym
targom towarzyszył aspekt związany
z wiedzą, edukacją, ze spotkaniami
z ekspertami z rynku
mniejsze znaczenie mają
eksponaty targowe. Dziś są
stoiska pozbawione
produktów, skupione na
budowaniu sieci kontaktów i
budowaniu wizerunku firmy.
Tradycyjne targi, tak jak np.

w dziedzinie motoryzacji, już
zmieniają swoje formaty.
Branża motoryzacyjna
oczekuje nowych rozwiązań,
dlatego również nasza oferta
będzie kładła nacisk na
e-mobility. Jesteśmy

Wspomniała pani o eventach.
To wszystkie kongresy,
szkolenia, które pozwalają
uczestnikom targów zdobyć
podczas nich wiedzę.
Wiedza i doświadczenie
przede wszystkim.
Staramy się, aby
wszystkim naszym targom
towarzyszył aspekt
związany z dostarczaniem
wiedzy, z edukacją, ze
spotkaniem z ekspertami
z rynku, gwiazdami w
danej dziedzinie. Staramy
też się pozyskiwać –
działając w dziedzinie
kongresowo-eventowej
– jak najwięcej kongresów
i konferencji naukowych.
Głównie są to konferencje
medyczne, aczkolwiek
coraz więcej spotkań
organizujemy w
dziedzinach
technologicznych, IT.
Jakie inne wyzwania stoją
przed branżą targową?
Na pewno kierunki
rozwoju targów i rozwój

formatów, czyli nadążanie za
trendami w różnych
dziedzinach i
przygotowywanie
atrakcyjnej oferty targowej.
Wyzwaniem są też nowe
technologie.
U progu takiego przełomu
staliśmy w momencie, kiedy
rozwijał się internet i
powstało pytanie, co dalej z
rynkiem targowym. Internet
okazał się bardzo pomocny.
Teraz mamy podobną
sytuację: media
społecznościowe,
e-commerce, sztuczna
inteligencja – myślę, że to
stanowi bardziej wsparcie
dla targów niż zagrożenie. Do
tego zmiany demograficzne
– nowe generacje – zarówno
odwiedzających, jak i
wystawców, a z drugiej
strony starzenie się
społeczeństwa.

Pokolenia Y, Z powiedzą: po co
jechać na targi, skoro wszystko
jest w internecie.
I właśnie nasza rola polega
na tym, żeby tak nie
powiedzieli. Oferta musi być
atrakcyjna, na bieżąco
modyfikowana, żeby wnosiła
tyle nowości, świeżości, żeby
targi były wciąż trendy,
dawały odpowiedź na wiele
zagadnień, ale przede
wszystkim, by były miejscem
spotkań.
Po to jesteśmy, żeby się
ludzie spotykali. Chodzi
jednak o to, by te spotkania
były realizowane w
ciekawych warunkach, żeby
zaskakiwały i aby
organizatorzy za każdym
razem szukali efektu wow!
Uczestnicy targów i
kongresów
muszą uzyskać tu wiedzę
oraz takie emocje i
doświadczenia, których nie
znajdą nigdzie indziej.
/ ©℗

GIEŁDA
powiedział pełnomocnik rządu
ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej Piotr Naimski. –
Szukamy partnera, który wejdzie
w projekt od początku do końca.
Chodzi o to, żeby sześć
reaktorów było budowanych w
jednej technologii, z jednym
partnerem – powiedział. Dodał,
że powstanie spółka z udziałem
strony polskiej i partnera na czas
budowy, a później eksploatacji, i
że ze strony polskiej może to być
PGE.
—ak
∑ O 0,26 pkt proc. do 11,16
proc. wzrósł w 2018 r. udział
energii ze źródeł odnawialnych w
końcowym zużyciu energii brutto
– podał GUS w raporcie „Energia
ze źródeł odnawialnych w 2018
r.”. Zgodnie z unijną dyrektywą
Polska w 2020 r. powinna
zapewnić 15-proc. udział energii
ze źródeł odnawialnych w
końcowym zużyciu energii
brutto. Poziom ten osiągnęło już
11 krajów UE.
—ak

TRANSPORT
∑ Dobrowolną opłatę ekologiczną
do biletów wprowadza PLL LOT.
Ma być przeznaczona na działania
proekologiczne przewoźnika.
Każdy kupujący bilet na stronie lot.
com będzie mógł obliczyć tzw.
ślad węglowy swojego rejsu, czyli
sumę emisji gazów w przeliczeniu
na odległość, jaką pokona, a także
dowiedzieć się, w jaki sposób
może go zniwelować, i
przeznaczyć wybraną kwotę na te
—ak
działania.

Ciekawy portret inwestora
W ostatnich latach na giełdzie
dominuje pesymizm. Dużo
mówi się o odpływie
inwestorów indywidualnych.
Jednak wyniki ankiety
„Parkietu” wskazują, że ta
grupa radzi sobie dobrze.
KATARZYNA KUCHARCZYK

Ponad połowa badanych zarobiła na akcjach i zakłada, że w
ciągu najbliższych 12 miesięcy
główny indeks warszawskiej
giełdy urośnie.
– Optymizm co do przyszłego kształtowania się sytuacji na
rynku akcji jest spójny z ostatnimi odczytami indeksu nastroju inwestorów, który osiągnął w
ostatni czwartek najwyższy
poziom od ponad dwóch lat –
podkreśla Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Drobni gracze mają w portfelu przeciętnie akcje kilku
spółek. Chętnie stawiają na
firmy wchodzące w skład
WIG20, ale zapytani o preferencje branżowe wskazują na
sektory, w których blue chips
można policzyć na palcach
jednej ręki. Niekwestionowanym hitem są producenci gier.
Nic dziwnego, bo szybująca
wycena czterech największych
pod względem kapitalizacji

Więcej w dzisiejszym „Parkiecie”

studiów (CD Projekt, 11 bit
studios, PlayWay i TSG) rozbudza wyobraźnię. Rzadziej
jednak mówi się o tym, że
większość z kilkudziesięciu
producentów gier notowanych
na warszawskim parkiecie w

ostatnich kilkunastu miesiącach potaniała.
Duży potencjał zdaniem
ankietowanych inwestorów
mają też producenci leków,
spółki biotechnologiczne oraz
informatyczne.
– W większości dość racjonalne wydają się preferencje
branżowe, wskazywane przez
ankietowanych. Sektor gier,
choć zróżnicowany i charakteryzujący się podwyższonym
ryzykiem, dawał duże możliwości zarobku i wciąż można
go uznać za perspektywiczny
– ocenia Roman Przasnyski,
analityk rynków finansowych.
Wtóruje mu Cieślak.
– Niewątpliwie od lat,obok
spółek z WIG20 do najpłynniejszych przedsiębiorstw
zarówno na rynku NewConnect, jak i GPW należą nierzadko właśnie producenci gier, a
co ważne, na wielu z nich
można było sporo zarobić.
Tym bardziej nie należy się
dziwić, że ten kierunek inwestycji był dla inwestorów
szczególnie interesujący –
mówi wiceprezes SII.
W pierwszej piątce najciekawszych branż znalazły się
też spółki paliwowe, które w
ostatnich latach drożały, i
energetyczne. Te ostatnie są
jednak na drugim biegunie:

dotknęła ich drastyczna przecena.
– Być może inwestorzy liczą
na przełom, wynikający z niskich wycen spółek energetycznych, a być może to efekt
nastawienia spekulacyjnego
– zastanawia się Przasnyski.
Wśród inwestorów indywidualnych dominuje podejście
długoterminowe. Niemal połowa twierdzi, że trzyma akcje
kilka miesięcy, a jedna trzecia –
że kilka lat. Gracze krótkoterminowi są w zdecydowanej
mniejszości. W ten obraz dobrze
wpisuje się kolejne pytanie dotyczące spółek dywidendowych.
Odpowiedzi jasno wskazują, że
inwestorom nie jest obojętne,
czy firmy dzielą się z nimi zyskiem czy też nie. Dla spółek to
ważna informacja: jeśli chcą
utrzymać w akcjonariacie stabilną grupę inwestorów, to powinny mieć politykę dywidendową.
Inwestorzy najczęściej oceniają swoją wiedzę o giełdzie
na czwórkę (w sześciostopniowej skali). O tym, jak ją podnieść na jeszcze wyższy poziom, i o tym, że drobni gracze
są dla spółek ważni, będzie
mowa podczas zbliżającego
się Kongresu „Parkietu”, który
odbędzie się 25 listopada.
Szczegóły na stronie parkiet.
com/kongres
/ ©℗

