
W dobie nowych platform marketingowych i mediów
społecznościowych branża MICE zaczyna zastępo-
wać słowo „event” (wydarzenie) słowem „experien-
ce” (doświadczenie), a organizatorzy eventów kładą
nacisk na zaangażowanie uczestników już od mo- 
mentu przekroczenia drzwi wydarzenia. Przez 
dostarczanie konsumentom interesujących doś- 
wiadczeń, w których mogą oni aktywnie uczestni- 
czyć i nawiązywać interakcje w przestrzeni even-
towej, wzrasta prawdopodobieństwo emocjonal- 
nego związku Klienta z promowaną marką.

Trendy się zmieniają. Od nudnych gadżetów 
bardziej doceniana jest rola mobilnych aplikacji, 
które umożliwiają dzielenie się aktywnościami pod-
czas wydarzeń. Lojalność budowana jest poprzez 
udostępnianie wejściówek na preferencyjnych zasa-

Technologia zaczyna stanowić nie tylko ważny element, ale wręcz trzon komunikacji i relacji międzyludzkich. Zmienia 
się więc nie tylko sposób uczestniczenia, ale także interakcji z całym wydarzeniem. Event XXI wieku wymaga no-
woczesnej i różnorodnej powierzchni umożliwiającej realizację ambitnych i kreatywnych projektów. Takim miejscem 
jest Digital Knowledge Village - jedna z najbardziej innowacyjnych przestrzeni eventowych w Warszawie.

EVENT 3.0 – WITAJ W XXI WIEKU

dach, np. dla uczestników zagranicznych, czy dla 
tych, którzy zdecydują się na zakup wejściówki 
w początkowej fazie sprzedaży (tzw. early birds). 
Przeszłością są też playlisty. Dziś muzykę tworzy 
się z uczestnikami podczas imprezy. By kreować 
eventy na miarę XXI wieku, niezbędne są śledzenie
i znajomość najnowszych trendów technologicznych.

Mobile first

Dziś operujemy mobilnie. Event musi być więc 
łatwo dostępny na urządzeniach mobilnych. 
Decyzja o wzięciu udziału w wydarzeniu zapada 
często przy przeglądaniu social mediów. Odbiorcy 
muszą mieć możliwość rejestracji i poznania 
szczegółów od razu. Projektanci stron powinni 
wyznawać zasadę „mobile first”, ułatwiając zakup 
lub rejestrację, bo obecnie like’uje i share’uje się 
wszystko już od przekroczenia progu wydarzenia.

Precyzyjny marketing

Dzięki technologiom mobilnym, organizatorzy mogą 
lepiej dopasować ofertę. Śledzenie aktywności 
użytkowników ułatwia przygotowanie spersonalizo- 
wanych treści. Korzystając z dostępnych mobil-
nych aplikacji eventowych, dajemy uczestnikom 
możliwość wejścia między sobą w interakcje, 
generując jeszcze większy mobilny ruch. Umiejętne 
połączenie tego z social mediami oraz promocja  
w sieci przez influencerów może czynić cuda.

Wideo coraz bardziej popularne

Digital Knowledge Village oferuje prowadzenie 
studia telewizyjnego i nadaje telewizję eventową, 
prezentującą materiały emitowane podczas 
wydarzenia. Tworzymy tym samym bibliotekę 
multimediów, którą można rozprzestrzeniać 
i wykorzystywać w sieci. Multimedialna komunikacja
z uczestnikami to siła. Można kierunkować ten 
potencjał do generowania ruchu przed, po i w trak-
cie eventu. Uczestnicy mają stały dostęp  
do wiedzy poprzez dzielenie się wideo contentem. 
Stale dostępna biblioteka treści funkcjonuje 
samoistnie dzięki udostępnianiu i polecaniu online.

VR/AR

Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczy- 
czywistości są wręcz stworzone dla branży 
eventowej.
 
Wrażenie faktycznego uczestniczenia w wy- 
darzeniu jest czymś więcej, niż zwykłą trans-
misją online dla osób nie mogących być na 
miejscu. W Digital Knowledge Village notuje-
my też zwiększone zainteresowanie organiza-
torów możliwością wyznaczenia specjalnych 
stref, gdzie goście doświadczają niecodzien- 
nych wrażeń VR. Skok z wieżowca bądź 
podróż do wnętrza ziemi? Czemu nie. Klienci 
zapamiętają ten skok jeszcze długi czas.

Spojrzenie z góry

Drony - błyskotliwe i potężne narzędzie 
pozwalające na trudne realizacje obrazu przy 
niskich nakładach finansowych. Jakość i efekt 
zdjęć lotniczych stają się dostępne i tanie. 
Technologia relacji eventów z lotu ptaka, do 
niedawna problematyczna i kosztowna, dziś 
umożliwia organizatorom wejście w całkowicie 
nowy wymiar.

Sztuczna inteligencja

Obecnie może to ciekawostka, ale dostępność 
botów i ich sukcesy sprawiają, że sprawdzają 
się one w coraz bardziej skomplikowanych ob-
szarach relacji z człowiekiem. Goście witani 
przez umiejętnie zaprogramowaną wirtualną 
postać? Taki zabieg w Digital Knowledge 
Village  zastosował organizator, który dla 
swojego klienta zorganizował spotkanie pra-
cowników. Za kulisami jako avatar siedziała 
osoba z firmy, która znając wszystkich 
po imieniu, mogła zadawać im osobiste 
pytania.

W dobie nowych platform
marketingowych

 i mediów społecznościowych
branża MICE zaczyna zastępować 

słowo „event” (wydarzenie) słowem 
„experience” (doświadczenie),

a organizatorzy eventów
kładą nacisk na zaangażowanie
 uczestników już od momentu

 przekroczenia drzwi wydarzenia.
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Technologia wearables

Ubrania oraz akcesoria typu iWatch zawierające 
w sobie komputer to technologia, która 
ma potencjał do zrewolucjonizowania każ- 
dego pola eventu, począwszy od opcji menu, 
przez mapy poruszania się po obiekcie, aż po 
wszelkie zapowiedzi i komunikację. Zwiększa 
śmiałość event plannerów do wykorzystywania 
nietuzinkowych przestrzeni. 

Live streaming

W Digital Knowledge Village umożliwiamy live- 
stream (transmisję na żywo) nawet do 100.000 
osób. Skutkuje to przedłużeniem życia eventu, 
czy realizacji wideo także na zewnątrz. Umożliwia 
wirtualne spotkania dla osób, które nie mogą 
uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym. 
Jednym z takich skomplikowanych wydarzeń 
w Digital Knowledge Village był Hackathon strea-
mowany do 6 państw na świecie. Efekt był 
rewelacyjny i już planujemy kolejne tego typu 
wydarzenia.

Technologia RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) pozwala 
na ilościowe i jakościowe analizowanie danych, 
może być wykorzystywana również jak bramka 
do transakcji płatniczych. 

Bezgotówkowe płatności

Nikt nie lubi kolejek. Każde narzędzie przyspiesza-
jące proces oczekiwania na płatną usługę będzie 
ciepło witane. Bezgotówkowo płacimy dziś przez 
smartfon, opaskę na nadgarstku czy identyfi-
kator. Wszystko powiązane z kontem lub kartą 
kredytową. Niezależnie od urządzenia, zaleta 
umożliwiania gościom szybszych opłat to wartość 
dodana dla eventu.

Cyfrowe torby 

Odwieczny problem - jak przygotować torby 
z istotnymi gadżetami które i zadziwią uczest-
ników i zadowolą sponsorów przez uniknięcie 
materiałowego marnotrawstwa? Cyfrowe torby 
to świetna alternatywa. Warto rozważyć prezen-
ty on-line, wirtualne bony itp. 

Trendy w wyborze obiektów

1.  Fenomen “Bring Your Own Device” (BYOD). 
Trend ten ma duży wpływ na infrastrukturę 
cyfrową, w którą obiekty inwestują, mając 
na uwadze szybkość i dostępność łącz oraz 
multimediów.
2.  Obiekty rozszerzają swoją rolę. Wychodzą 
poza jedynie sprzedaż powierzchni, organizując 
eventy kompleksowo.
3.  Ergonomia i design ma znaczenie. Kreatywna 
swoboda, plastyka, otwarte przestrzenie. Nowa 
generacja obiektów to miejsca nietuzinkowe.
4.  Profesjonalny szef kuchni. Obecnie stawia się 
na jakość i oryginalność serwowanego jedzenia. 
W Digital Knowledge Village pracujemy z najlep-
szymi i sprawdzonymi dostawcami. 
5.  24/7/365 - YOU’RE ALWAYS ON. Wszystkie 
kluczowe informacje o obiekcie i usługach powinny 
być stale dostępne dla event plannerów.
6.  Miejsca przestają być tylko fizyczną, budowla-
ną infrastrukturą. Stają się strefą kreatywności 
i dzielenia wiedzą. 

Misja innowacja

Misją Digital Knowledge Village nie jest organi- 
zacja eventów, czy sprzedaż biur, ale umożliwienie 

firmom wykorzystanie świata digital i przełożenie 
go na mierzalne zyski. Aby to zrobić, powołaliśmy 
do życia Akademię Digital Knowledge - miejsce 
wymiany wiedzy, cykle inspirujących wydarzeń 
oraz zasoby wiedzy on-line. Promujemy nowe 
trendy branży digital marketing & learning, 
wspomagamy rozwój firm klientów. Korzystamy 
z nowych technologii i wiedzy ekspertów. 
Działania Akademii są dla odbiorców bezpłatne, 
bo chcemy dzielić się tym, co robimy. 

ZORGANIZUJ DIGITAL EVENT W DIGITAL 
KNOWLEDGE VILLAGE – miejscu powstałym 
z myślą o organizatorach ceniących komplek-
sowe podejście do wydarzeń: 14 nowoczesnych 
sal, studio eventowe (330 m2., 7 m wys.), studia
digitalizacji wiedzy, laboratoria UX, 4 studia 
nagraniowe, studio focusowe, restauracja,  
sundeck na 2 poziomach i liczne miejsca relak-
su. W sumie 1200 m2 różnorodnej powierzchni. 
Wykorzystaj multimedialną przestrzeń DIGITAL 
KNOWLEDGE VILLAGE.
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Digital Knowledge Village jest nowym miej- 
scem na eventowej mapie Warszawy i stanowi 
alternatywną formę biznesowej przestrzeni, 
łącząc cztery elementy: campus, event space, 
digital lab oraz akademię. Co kryje się pod ty-
mi hasłami?

Jesteśmy młodym miejscem, naszą infrastrukturę 
dedykujemy wszystkim, potrzebującym niestan-
dardowych i elastycznych połączeń przestrzeni. 
Stworzyliśmy 4 obszary biznesowe, które są 
trzonem budowania i rozwoju przedsiębiorstwa 
o szerokim zasięgu. Pierwszy to campus, przezna-
czony na wynajem pod biura. Łączy wygodę z er- 
gonomią biznesową. Drugi obszar to powierz- 
chnie eventowe z pełnym, multimedialnym wyposa-
żeniem pozwalającym na kompleksowe organizacje
wszelkich eventów. Kolejny określamy jako digital 
lab, czyli studia nagrań oraz greenbox. Realizujemy 
w nich bardzo dużo webinariów i promocyjnych 
materiałów wideo. Ostatni obszar to akademia - 
przestrzeń wymiany wiedzy i inspiracji. Promujemy 
tam trendy w branży, opierając wszystko o nowe 
technologie i doświadczenia ekspertów. Tworzymy 
uzupełniającą się przestrzeń zawierającą wszystko 
w jednym miejscu.

Jaka jest idea tego miejsca?

Ideą jest kompleksowe wsparcie biznesu. Klient 
może zarówno po prostu wynająć biuro bądź 
salę na szkolenie, jak i zrobić multimedialny event  
na całym obiekcie ze streamingiem i nagraniami 
gości w reżyserce. Jesteśmy otwarci na nietuzin- 
kowe pomysły i lubimy wyzwania. Im bardziej 
skomplikowane, tym ciekawsze. Nie ograniczamy 
się, a każdego klienta traktujemy indywidualnie 
dopasowując się do oczekiwań. 

Czy podmioty działające poza obszarem digital
marketingu, szkoleń, czy komunikacji marke-
tingowej także mogą z niego korzystać?

Oczywiście, zapraszamy każdego. Często firmy nie 
korzystały wcześniej z usług digital marketingu, 
gdyż nie miały świadomości, że to może być przy-

O miejscu, które powstało z myślą o innowacyjnych pomysłach oraz kreatywności młodych biznesmenów w obszarze 
digital marketing and learning, o wyznaczaniu nowych ścieżek biznesowych oraz o idei stworzenia obiektu, który 
w swej funkcjonalności będzie zawierał wszystkie elementy potrzebne, by sprawnie i  skutecznie rozwijać biznes 
lub organizować skomplikowane akcje i konferencje – opowiada Agnieszka Chachiel, Dyrektor Operacyjny Digital 
Knowledge Village.

DIGITALIZACJA TO PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ NOWEJ ŚWIADOMOŚCI

Z Agnieszką Chachiel,
Dyrektorem Operacyjnym

Digital Knowledge Village
 rozmawiała Marta Klecha

Z-ca Redaktora Naczelnego

Digitalizacja nie obrała jeszcze
ostatecznej formy w naszym kraju. 
Ma już dość silne i szerokie grono

 odbiorców i twórców, jednak przed 
sobą jeszcze długą drogę w edukacji

społeczeństwa biznesowego. 
Digitalizacja to przyszłość i rozwój nowej 

świadomości. To dodatkowe możliwości 
ulepszania i kreatywnej

modyfikacji działań.  

datne. Po to jesteśmy. Pomagamy przedsiębiorcom 
odnaleźć się w świecie digital. Klient korzystając 
z całej naszej infrastruktury może zapoznać się 
z oferowanymi rozwiązaniami, bez konieczności 
ich kupowania. Będąc na miejscu może oswoić się 
z możliwościami i dojrzeć do decyzji o wdrożeniu 
ich u siebie.
 
Obiekt łączy miejsce do prowadzenia działal- 
ności, kompleksową organizację konferencji 
i szkoleń oraz usługi multimedialne. Skąd po- 
mysł na tak wielofunkcyjne rozwiązanie?

Pomysł dojrzewał wiele lat. Powstał na bazie 
doświadczeń podczas pracy w branży szkoleniowo-
-konferencyjnej. Organizując wydarzenia wiedzieliś-
my, czego brakuje, a czego jest już zbyt dużo, bądź 
się nie sprawdza. Stąd idea stworzenia obiektu, 
który w swej funkcjonalności będzie zawierał 
wszystkie elementy potrzebne, by sprawnie i  sku-
tecznie rozwijać biznes lub organizować skompliko-
wane akcje i konferencje. 

Czy pani zdaniem digitalizacja wiedzy to przy-
szłość każdej firmy? Jak ocenia pani polski 
rynek pod tym kątem? Cyfryzacja wiedzy w na-
szym kraju to już standard, czy ciągle jeszcze 
wyzwanie?

Digitalizacja nie obrała jeszcze ostatecznej formy 
w naszym kraju. Ma już dość silne i szerokie grono 
odbiorców i twórców, jednak przed sobą jeszcze 
długą drogę w edukacji społeczeństwa biznesowe-
go. Digitalizacja to przyszłość i rozwój nowej 
świadomości. To dodatkowe możliwości ulepszania 
i kreatywnej modyfikacji działań.Obecnie jesteśmy 
zasypywani milionem nowych rozwiązań i narzędzi 
marketingowo - digitalowych. Część z nich na pew-
no przetrwa na rynku i wręcz zacznie kreować 
kolejne trendy. 
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