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czas na biznes agencja eventowa

Cho! wra"liwa na spadki koniunktury, bran"a 
eventowa jest jedn# z najszybciej rozwijaj#cych 
si$. Braki polskiego rynku w stosunku do 
dojrzalszych rynków zachodnich ka"# przyjrze! 
si$ temu przedsi$wzi$ciu jako ciekawemu 
pomys%owi na biznes.

Charakterystyka rynku

Segment eventowy by% t# cz$&ci# szeroko rozumianego rynku PR i mar-
ketingowego, który w najwi$kszym stopniu odczu% skutki kryzysu z 2009 
roku. Wydatki na imprezy firmowe w czasie globalnego ci$cia kosztów 
i oszcz$dno&ci by%y pierwsz# pozycj#, z której rezygnowali klienci. By% to 
równie" tak"e okres bankructw wielu, szczególnie mniejszych podmiotów, 
które nie by%y w stanie funkcjonowa! bez potrzebnych do przetrwania za-
mówie'. Sytuacja zacz$%a si$ jednak normowa! ju" w 2010 roku.

Wed%ug ró"nych szacunków klienci firm eventowych wydaj# na ich 
us%ugi rocznie ok. 10 mld z%. Nie licz#c s%abego 2009, kwoty te s# z ka"-
dym rokiem coraz wy"sze. Oprócz klientów korporacyjnych i biznesowych 
coraz bardziej znacz#c# grup$ zleceniodawców zaczynaj# tworzy! jednostki 
samorz#du terytorialnego. Ich %#czny bud"et na promocj$ wynosi &rednio 
ok. 600 mln z%. O ile w przypadku firm najbardziej „martwym okresem” s# 
wakacje, to w%a&nie wtedy miasta i regiony intensyfikuj# swoje dzia%ania 
promocyjne. Zmienia si$ tak"e ich charakter. Do przesz%o&ci odchodz# ju" 
typowe biesiady z budk# piwn# i kie%baskami z grilla. Coraz cz$&ciej s# to 
dok%adnie przemy&lane akcje, koncerty, wystawy, gry miejskie itp.
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Rynek eventowy w Polsce, w porównaniu do znacznie bardziej rozwini!-
tych rynków zachodnich, z których zreszt" czerpie wzorce, mo#na okre$li% 
jako wci"# raczkuj"cy. Dzi!ki temu oraz rosn"cym wydatkom klientów jest 
on bardzo perspektywiczny i rozwojowy.

Konkurencja

Rynek eventowy to poj!cie bardzo szerokie. Dlatego te# dok&adne osza-
cowanie liczby dzia&aj"cych na nim firm wydaje si! niemo#liwe. Podobnego 
k&opotu nastr!cza ich usystematyzowanie. Organizowaniem rozrywki na 
zlecenie zajmuj" si! bowiem zarówno wielkie agencje, jak i ma&e, cz!sto 
jednoosobowe podmioty gospodarcze. Spo$ród wszystkich organizatorów 
eventów mo#na wyró#ni% m.in. podmioty, dla których jest to g&ówny i jedyny 
obszar dzia&alno$ci. Najwi!ksi na rynku gracze to firmy z kilkunastoletnim 
do$wiadczeniem, zatrudniaj"ce wieloosobowe zespo&y. Oprócz nich dzia&a-
j" tak#e $redniej wielko$ci podmioty oraz niewielkie firmy o ograniczonych 
mo#liwo$ciach. Podzia& taki porz"dkuje w pewnym sensie rynek zamówie' 
– najwi!ksi pracuj" dla najwi!kszych, podczas gdy o mniej intratne zlecenia 
rywalizuj" ze sob" mniejsze firmy.

Coraz powa#niejszym zagro#eniem dla firm o charakterze stric-
te eventowym staj" si! agencje marketingowe. Wed&ug nieoficjalnych 
szacunków i specjalistów bran#y obs&uguj" one ju# wi!cej ni# po&ow! 
zamówie' w tym segmencie, tworz"c odpowiednie dzia&y eventowe 
w swoich strukturach. Sytuacja ta jest wymuszana zwykle przez samych 
klientów, którzy wol", by kompleksowo obs&u#y& ich jeden wykonawca 
ni# kilka podmiotów o ró#nym profilu dzia&alno$ci. Niejako z koniecz-
no$ci i w pewnym rodzaju odwecie firmy eventowe zaczynaj" wchodzi% 


