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Jak założyć
FIRMĘ typu
IMpRezownIa

NaWet W PRacy

Jeśli na twoJe domówki w liceum
pchały się tłumy, a znaJomi ze studiów
nie zaczynali żadneJ imprezy bez ciebie,
Jesteś doskonałym organizatorem,
pociągaJą cię nietypowe wyzwania
i uwielbiasz, Jak ludzie się świetnie bawią,
a do tego szukasz pomysłu na biznes,
mamy dla ciebie propozycJę. załóż
nietypową firmę eventową i zmień swoJe
życie w Jedną wielką imprezę!

oradcyzawodowiicoachetłukądogłowyklientom, że najlepszy biznes, jaki mogą zrobić, to
wykorzystaćwrobieniukarieryprywatnepasje
imocnestronyswojegocharakteru.Byznaleźć
pracęmarzeń,powinniśmyzastanowićsię,co
lubimyrobić,wczymmożemybyćnajlepsiinaczymmożemy
zarobić.Aco,jeżelinajbardziejnaświecielubimydobrązabawę?
Wtedy możemy założyć firmę, która zajmie się organizacją
imprez.Najlepiejdotegosprofilowanąpodnaszcharakter,bo
skoro tak kochamy „fun”, to nie ma cudów, nie wytrzymamy
wpracy,wktórejbędziemysięnudzić.Ztakiegozałożeniawyszli
właścicielefirmyCudotwórniaEvents,PatrycjaWitesiMichał
Kucharski,którzysmykałkędoorganizacjistudenckichimprez
przekuli we własny biznes.
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UniweRsyteccy aktywiści
On to absolwent politologii, zapalony działacz i organizator.
Uzależnionyoduprawianiasportówrozmaitych(kolarstwo,żeglarstwo,pieszewycieczkipogórachiwieleinnych).Przezkilka
latpracowałjakowychowawcanaobozachsurvivalowych.Cechy
charakterystyczne:nietypowepoczuciehumoruizdolnośćzrealizowanianawetnajbardziejnieprawdopodobnychpomysłów.
Ona,administratorkanieoficjalnegoforumwydziałowegoizapalonaaktywistkasamorządustudenckiego,miałaświetnykontakt

zestudentamiiwlotłapała,comożesięimpodobać,awiedzata
przydawałasięjejpodczasorganizacjim.in.giermiejskichdlamłodzieży.SpotkalisięnaWydzialeNaukSpołecznychUniwersytetu
Śląskiegoizauważyli,żeobojelubiąorganizowaćfajne,nietypowe
akcje. Nie lubią też tego samego – pracować u kogoś i słuchać
poleceń.Dodalidwadodwóchiposkończeniustudiówzałożyli
wspólną firmę.
–Tobyłwynikanalizynaszychdoświadczeń,pasjiizainteresowań.Stwierdziliśmy,żetonajlepsze,comożemyztymwszystkim
zrobić – wyjaśnia Michał.
CudotwórniaEventsspecjalizujesięworganizacjiimprezna
miarę. Możliwości, fantazji albo zawartości portfela klienta.
Pracujądlaklientówindywidualnychifirm,apozaorganizacją
giermiejskich,flashmobów,eventówmarketingowych,pokazówrycerskich,szkółprzetrwania,fabularyzowanychspotkań,
wyjazdówintegracyjnych,imprezzmotywemprzewodnim,
nietypowychweselmająwofercietakżeoryginalneoświadczyny
i – przebój rynku – nietypowe wręczanie prezentów.
–Torodzajminigrymiejskiej,manipulujemyrzeczywistość,byzaskoczyćsolenizanta,np.byprzenieśćgowświatjegoulubionej
książki czy filmu – wyjaśnia Michał.
Polacy bardzo lubią Bonda. Cudotwórnia kilka razy zagięła
rzeczywistośćtak,bywprzestrzeniGórnegoŚląskapojawiłysię
tajne agentki i siły imperium z sierpem i młotem w godle.

ChCesz pRoJektu,
któRego nIe Ma
w oFeRCIe? zadzwoń,
dogadaMy sIĘ. IMpRezy
dla FIRM I osób
pRywatnyCh, Można
też zoRganIzować
wyJazd IntegRaCyJny
I doMówkĘ.
– Jeden z obdarowanych otrzymał list z MI6, że długo się
ukrywał,alegoznaleźli,itegoategodnia,otakiejgodziniema
stawićsięnadworcuwKatowicach,gdziebędzieczekałnaniego
kontakt.Wliścieznalazłkluczyk,anadworcupięknąagentkę,
która,jaknafilmach,przekazałamuwalizkę–streszczafabułę
gryMichał.–Miałdozrealizowaniakilkazadań,wreszcietrafił
doZabrza,gdzieodnalazłtajnąbazęrakietowąsiłZSRR,która
mieściłasięwzabytkowejkopalniwęgla.Asamymprezentembył
zjazd do kopalni i możliwość jej zwiedzania.
AleniesamymiBondamifirmażyje.–Wpiąteknp.będziemyporywaćżonęklienta,klasycznie,listzpogróżkamiiżądanieokupu.
Też w ramach nietypowego wręczania prezentu.
Wszystkieinscenizacjetworzonesąlegalnieiwramachprawa,
a sytuacja jest zagrana na tyle teatralnie, by ktoś z boku nie
wpadłnapomysł,żenaprawdęmamiejscejakaśpodejrzana
akcja, i nie zadzwonił po policję.
–Zdecydowanienietypowewręczanieprezentówjestnaszym
przebojem.Udałonamsiętrafićwrynkowąniszę.Jedynyproblemtodotarciedoklientów,bofirmproponującychtakąusługę
niemanawetnaZachodzie.Winterneciewogólemałoktoczegoś takiego szukał – tłumaczy Michał.
klient nasz pan
Dlafirmeventowych,żyjącychzezleceńklientów,dotarciedo
grupyodbiorcówjestbyćalboniebyć.ZałożycieleCudotwórni
wiedzieliotym,dlategoprzezpierwszemiesiącedziałalności
skupilisięnapuszczeniuweterinformacjiodziałalnościswojej
firmy.Wichprzypadkunajlepiejsprawdziłsiętzw.marketing
szeptany. A raczej w kółko powtarzany.
– Jeszcze przed stworzeniem strony firmy staraliśmy się jak
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największejliczbieludziopowiadaćonaszejofercie.Niejesteśmy
typowąagencjąkreatywną,mamyprojektyniespotykanena
rynku.Pierwszepółrokumówiliśmyonaszychpomysłachznajomym,podczasspotkańbiznesowychinieformalnychspotkań
branżowych,takichjakStartUPMixerczyCzwartkiSocialMedia
wKatowicach.Ludziepodpytywali,podchwytywalipomysł,
przekazywalidalej.DziśCudotwórniajestrozpoznawalnawwojewództwieśląskim,ludziekojarząnasznietypowymieventami.
Mamynadzieję,żewkrótcedowiesięonascałaPolska–śmieje
się Michał. Trzon firmy to dwójka jej właścicieli, a resztę ekipy
stanowiązatrudnianidoraźniespecjaliści,którzypomagająprzy
realizacji konkretnych projektów.
–Działamyprojektowo,niemawięcsensuzatrudniaćcomiesiąc
50 osób i ich opłacać. Gdy jest projekt wymagający udziału
większejliczbyosób,tomamyswójteam,którychętnieznami
współpracuje–tłumaczyMichał.Wteamiesąm.in.znawczyni
Australiiprowadzącawarsztatytaneczne,edukatorkaAmnesty
International,dekoratorka,stylistkaimiłośniczkajazdykonnej,
polonistka/logopedka,dziennikarziwykładowcauniwersytecki.
Biznes is Biznes
ZaskakującewręczenieprezentuprzezCudotwórnięmożekosztowaćkilkasetzłotychalbokilkadziesiąttysięcy(jeśliktośzdecydujesięnp.naopcję„JamesBondfullwypas”,obejmującągrę
jużnietylemiejską,ileświatową,hazard,wynajemluksusowych
samochodówilataniesamolotamipoEuropie).Ajakzfinansami
poradzilisobiepoczątkującywbiznesiezałożycieleCudotwórni?
– Nim ruszyliśmy, zrobiliśmy kalkulację, ile potrzebujemy na
rozkręceniebiznesu,ilenaZUSdlanaszej dwójkiitp. I gdyjuż
mieliśmywypełnionedokumenty,byzałożyćdziałalnośćgospodarczą,trafiliśmynaAkademickieInkubatoryPrzedsiębiorczości.
Zdecydowaliśmy,żezaczniemyznimi.Polegałotonatym,że
płaciliśmycomiesiąc250złimogliśmykorzystaćzichosobowościprawnej,wystawiaćfaktury,korzystaćzjejbiuraitelefonu.
Todoskonałypomysłnaprzetestowaniedziałalności.Poroku
testówstwierdziliśmy,żejużwiemy,jaknaszafirmapowinna
wyglądać,zrobiliśmymałezmianywofercieinastronieizałożyliśmy własną działalność gospodarczą – mówi Michał.
–Tonadalniesądużekoszty,bonp.niepotrzebujemylokaluna
biuro.FirmamieścisięwKatowicach,alenaspotkaniajeździmy
do klientów w całym kraju, fizyczne biuro jest nam więc i tak
niepotrzebne.
co na rynku?
Trudno określić, ile agencji eventowych działa w Polsce, bo
określenietomożeoznaczaćzarównopracującychdlanajwiększychkorporacjigigantóweventmarketingu,jakijednoosobowe
firemki,działającenalokalnymrynku.Średniaków,zatrudniających kilku pracowników i organizujących eventy dla osób
prywatnychifirmjestconajmniejkilkaset.Rynekeventówmimo
kryzysu rozwija się dobrze i coraz bardziej precyzuje. Mamy
jużwarszawskieTargiEvent,w2012rokupowstałKlubAgencji
EventowychprzyStowarzyszeniuKomunikacjiMarketingowej
SAR, pierwsza niezależna organizacja w Polsce zrzeszająca
wyspecjalizowanefirmyzbranżyeventmarketingu.Specjaliści
twierdzą,żemimokryzysu(którynajmocniejuderzyłwbranżę
eventowąw2009roku,gdymarketerzyzmniejszyliznacząco
budżety)sprawnieprowadzonefirmymająszansęrozwoju,
borynekeventowyjestnadalotwartynaciekaweincjatywy,
zarównolokalne,jakiprowadzonenaskalęogólnopolską.Szansę
rozwojumawszystko,coprzyciągauwagęklientaiodróżniasię
odkonkurencji,jaknp.firmaeventowaPracowniaNiespodzianek
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Zacznij od niewielkich wyzwań. Sprawdź się,
organizując wesele przyjaciół albo wieczór
kawalerski kolegi. Jeśli okaże się, że jesteś
urodzonym organizatorem eventów, pomyśl
o szerszej działalności.
Sprawdź rynek na swoje pomysły. Zobacz, jak
podobne firmy działają na Zachodzie, popytaj
znajomych,zróbresearchisprawdź,najakieatrakcje
jestzapotrzebowanie.Wymyśl,cobędzieodróżniało
twoją firmę eventową od innych – czym zaskoczysz
i uwiedziesz klientów? Pamiętaj, że twoja oferta
powinna być przede wszystkim elastyczna. W tej
branży powiedzenie „Klient nasz pan” jest prawdą
po stokroć.
Załóż działalność gospodarczą. Na początek
świetnąopcjąjestwypróbowanieAkademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości – nawet jeśli
studia skończyłeś już ładnych parę lat temu, dzięki
nim będziesz mieć działalność przy minimum
kosztów własnych. Wystarczą 24 h – rozmowa
zprzedstawicielemInkubatorów,podpisanieumowy
i już jesteś w świecie startupów. AIP dają również
możliwośćpozyskaniakapitałuwwysokości100tys.
zł. Więcej informacji na www.inkubatory.pl.
Zrób stronę internetową firmy, załóż profil na
Facebooku, tweetuj, opowiadaj i reklamuj się.
Twórz sieć podwykonawców. Musisz mieć
znajomości i partnerów biznesowych m.in.
zbranżyhotelarskiej,gastronomicznejirozrywkowej.
Potrzebujeszbazysprawdzonychpodwykonawców,
którą buduje się co najmniej przez kilka miesięcy.
Mierz siły na zamiary i nie zaczynaj od
organizacjieventunakilkasetosób,przyktórym
musisz pracować z wieloma podwykonawcami.
Zacznij od kilkudziesięciu osób i dwóch, trzech
współpracowników. To ty finalnie odpowiadasz
przed zleceniodawcą, jeśli nawali podwykonawca,
zaporażkęorganizacyjnątybędzieszrozliczany.Nie
kręćnosemnazleceniaorganizacjimałychimprezod
rodziny czy przyjaciół – wiele firm tak zaczynało.
Klienci szukają doświadczonych firm. Po
kilku miesiącach działalności zbuduj portfolio
z wykonanymi projektami. Ono będzie twoją
wizytówką dla następnych klientów, dlatego
zawsze dbaj o udokumentowanie imprezy przez
dobrego operatora lub fotografa. Musisz pokazać
organizowane przez siebie eventy jako mające nie
tylkoświetnąorganizację,aleteżrewelacyjnąoprawę
plastyczną i zapewniające doskonałą atmosferę.

2

3

4
5

6

7

ŻurawiCzaplazPoznania,mającawofercieorganizacjęimprez
dlafirmiosóbprywatnychioryginalneprezenty,czylivouchery
naniestandardoweioryginalneniespodzianki(lotnamotolotni
lubCessną,naukagrynaperkusjiczymiksowaniaDJ).Atakże
wyspecjalizowanewjednegorodzajutypieeventówagencje
takiejakTęczowoFabrykaZabawyzGostynina,zajmującasięna
lokalnymrynkuprodukcjąimprezdladzieci,zarównopodczas
imprezprywatnych,jakinp.okolicznościowycheventówwszkołach, przedszkolach czy galeriach handlowych.
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