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Kameralne spotkanie biznesowe –
na co zwrócić uwagę podczas
planowania
Wzrost zainteresowania kameralnymi spotkaniami biznesowymi wynika z chęci
budowania pozytywnego wizerunku marki, podkreślania wartości reprezentowanych
przez firmę oraz jej profesjonalizmu. Do rozwoju tego trendu przyczyniła się również
pandemia – wydarzenia organizowane w butikowych obiektach o wysokim standardzie
dają bowiem większe poczucie bezpieczeństwa.
Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

B

ez względu na to, czy planujesz kameralne
spotkanie biznesowe czy duży event, pro-

cedury związane z realizacją wydarzenia są takie
co ma największy
wpływ na wzrost
zainteresowania kameralnymi spotkaniami
firmowymi,
na co powinny zwrócić
uwagę firmy, które planują takie wydarzenie,
jaką formę może przyjąć spotkanie biznesowe w małym gronie,
jakie są zalety kameralnych spotkań
biznesowych.

eventu zakłada, że również takie będzie miejsce,
w którym się on odbędzie. Pamiętaj, że na
spotkaniu w małym gronie możesz maksy-

same – zmieniają się tylko liczby. Ale istnieje

malnie wykorzystać potencjał przestrzeni – nie

jedna znacząca różnica. W małym gronie każde

ograniczają Cię bowiem np. wielkość sali i kon-

niedopatrzenie jest od razu zauważalne, podczas

kretne ustawienie krzeseł. Co jeszcze należy

gdy przy większych grupach wiele niedociągnięć

uwzględnić podczas wyboru obiektu, dowiesz

się zaciera i wiedzą o nich tak naprawdę tylko

się na następnej stronie (ramka).

sami organizatorzy.
W przypadku kameralnych imprez ogromny
nacisk kładzie się więc na dopięcie wszystkiego

ZALETY SPOTKAŃ W MAŁYM GRONIE
Możliwość nawiązywania relacji między uczest-

w najmniejszym, nawet z pozoru nieistotnym,

nikami na bardziej sprzyjającym, neutralnym

szczególe. Kluczem do realizacji udanego eventu

gruncie to jedna z głównych korzyści, jakie

o takim charakterze jest dobrze przemyślany sce-

dają marce spotkania biznesowe organizowa-

nariusz, którego dokładność pomaga sprawnie za-

ne poza siedzibą firmy. Nie mniej ważne jest

rządzać organizacją, czasem i unikać wpadek. Nie

budowanie pozytywnego wizerunku przedsię-

bez znaczenia pozostaje również odpowiednie

biorstwa przez wybór odpowiedniego miejsca,

zaplanowanie przestrzeni – dotyczy to zarówno

które dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia.

samego miejsca, jak i jego aranżacji.

Zaletą kameralnych spotkań biznesowych jest

KAMERALNE SPOTKANIE
W KAMERALNYM MIEJSCU?

z uczestników.

również indywidualne podejście do każdego

Firmy planujące kameralne spotkanie bizneso-

Monika Bartnik

we powinny rozpocząć od wyboru lokalizacji.



Trzeba zwrócić uwagę na wielkość wybieranego obiektu oraz jego charakter. Kameralność

monika.bartnik@marketerplus.pl

Redaktorka „Marketera+”.
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Elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas
wyboru miejsca kameralnego spotkania

1. Lokalizacja. Całodniowe spotkanie w firmie, znajdującej się najczęściej w centrum miasta, nie sprzyja koncentracji i bywa męczące dla uczestników, nawet jeśli odbywa się w przytulnym gabinecie prezesa. Dobrym rozwiązaniem jest więc wybór miejsca oddalonego od miejskiego
zgiełku – pozwoli to zaproszonym osobom pracować w skupieniu i będzie sprzyjać ich regeneracji – a jednocześnie dobrze skomunikowanego
np. z lotniskiem czy główną drogą, co umożliwi wszystkim łatwy i szybki powrót do domu.
2. Zaplecze techniczne. Jeśli planujesz kameralną, lecz kilkudniową konferencję, warto poszukać obiektu z odpowiednim zapleczem technicznym.
Powinno być to miejsce, które oferuje komfortowy nocleg dla uczestników oraz parking.
3. Wyposażenie i komfort sali. Przed wyborem miejsca warto sprawdzić, czy można np. zamienić tradycyjne krzesła na wygodne fotele oraz sofy
i dostawić stoliki kawowe.
4. Podstawowe i dodatkowe udogodnienia. O ile wi-fi jest już udogodnieniem podstawowym, o tyle np. bezpośrednie wyjście na taras, na którym w trakcie spotkania można odetchnąć świeżym powietrzem, należy już do oferty niestandardowej. Może się jednak okazać kluczowe dla
efektywności rozmów prowadzonych podczas kameralnych spotkań.
5. Oferta kulinarna. Żeby wydarzenie można było nazwać ekskluzywnym, oprócz scenerii istotne jest również to, czym poczęstujesz gości.
Sprawdź więc ofertę kulinarną wybranego miejsca. Degustacja wspaniale skomponowanych dań pozwala na budowanie dobrych relacji, czyli
istoty owocnej współpracy.
6. Dodatkowe atrakcje zapewnione przez obiekt – takie jak SPA, degustacje, wycieczki – dzięki którym będziesz mógł podkreślić wyjątkowość
spotkania.

Kameralne spotkania biznesowe organizowane poza siedzibą firmy pozwalają
Honorata
przede wszystkim nawiązywać relacje na neutralnym gruncie. Odpowiednim
Januszkiewicz
doborem lokalizacji – w naszym przypadku jest to zabytkowy, elegancko wydyrektor zarządzająca Leśnego
kończony dwór myśliwski – możemy dodatkowo podkreślać rangę eventu oraz
Dworu w Sulęczynie
tworzyć pozytywny wizerunek firmy.
W ramach takich spotkań odbywających się w Leśnym Dworze zapewniamy gościom nie tylko atrakcyjne miejsce, lecz
także możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego. Nasz obiekt znajduje się nad samym jeziorem, więc do dyspozycji jest
również zaplecze rekreacyjne: kajaki, rowery wodne, miejsce do biesiadowania, ceglane patio z kominkiem i widokiem na wodę.
Większym grupom proponujemy również emocjonujące spływy kajakowe. Goście mogą skorzystać także ze strefy wellness
z basenem, jacuzzi, sauną suchą i łaźnią parową. W podziemiach Leśnego Dworu znajduje się przestrzeń klubowa z bilardem
i bowlingiem, którą można wynająć na wyłączność. Organizujemy eventy tematyczne, aktywności outdoorowe, ogniska na plaży,
zajęcia jogi, relaksacji i różnego rodzaju animacje dla dorosłych. Z kolei nasza restauracja Biôłi Trus zaprasza na ekscytującą
kulinarną podróż po kuchni regionalnej Kaszub w nowoczesnym wydaniu.

Marcin
Malak
event manager
w Hotelu Quadrille
w Gdyni

Tempo życia i pracy, a zarazem chęć utrzymania równowagi determinują wybór ekskluzywnych miejsc do organizacji kameralnych spotkań biznesowych. W komfortowych salach,
w ciszy, spokoju i dyskrecji podejmowane są strategiczne decyzje, które często wiążą się
z dużym obciążeniem psychicznym. Z tego właśnie powodu coraz więcej osób docenia
możliwość wypoczynku po takim intensywny dniu w wygodnych pokojach, klimatycznych
przestrzeniach wspólnych, czy też w strefie wodnej oraz SPA.

Na eventach w małym gronie możemy maksymalnie wykorzystać potencjał miejsca. Nie jesteśmy ograniczeni konkretną
salą czy jej ustawieniem. W cieplejsze dni adaptujemy np. przestrzeń w ogrodzie przy fontannie do organizacji prestiżowych
spotkań koktajlowych z muzyką na żywo.
Dodatkowy atut Hotelu Quadrille to świadoma i konsekwentna orientacja na osoby 16+. Brak dzieci pozwala na pełną koncentrację, spokój i zasłużony relaks po dniu efektywnej pracy. Otoczenie 2-hektarowego parku daje wrażenie bycia jakby poza
miastem, choć od centrum Gdyni i Sopotu dzieli nas jedynie kilka minut jazdy. Także bliskość Bałtyku to nasz walor – zwłaszcza
dla osób spoza Pomorza. Również oferta autorskiej restauracji Biały Królik odgrywa ogromną rolę przy organizacji spotkań biznesowych, a często jest wręcz ich motorem. Propozycja szefa Marcina Popielarza to regionalna kuchnia pomorska w wydaniu
fine dining'owym również w wersji wegańskiej.
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