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Wiesz co? Nie wszystkie pomysły powinny opuścić Twoją gło-
wę natychmiast, gdy zaczęły w niej kiełkować. Wielu co-

achów powtarza, by pomysł, który właśnie zatlił się w Twoim umyśle, 
wrzucić do zamrażarki na około 30 dni. Z takim schematem działania 
bym się zgodził, choć pojawiają się sytuacje wyposażone w okoliczno-
ści łagodzące. Jednak zasada zamrażarki w ogólnym kształcie i wielu 
przypadkach powinna mieć swoje zastosowanie. Poczekaj więc, niech 
Twój pomysł ostygnie, niech nabierze realnych kształtów, niech zestali 
się w obiekt, który będziesz mógł wziąć do ręki i obejrzeć go z każdej 
strony. Cóż, coachowie swoje, ale gdy jesteś „on the wave2”, nic nie 
powstrzyma Cię przed wdrożeniem w życie nawet najbardziej absur-
dalnej koncepcji. 
Z jednej strony, to wspaniałe, że świat eventów daje nam możliwość 
na spełnianie nawet najbardziej zwariowanych idei. Pomysł totalnie 
nierealny urzeczywistnia się na Twoich oczach i nabiera realnych 
kształtów. Jednak z drugiej strony, możesz przesadzić i przerysować 
swój projekt… a niestety, w momencie naciśnięcia przycisku play, nie 
będziesz miał odwrotu. 

Teraz, z miejsca, w którym się znajduję, muszę przyznać rację racjona-
listom. Czy pojawił się w Twojej głowie pomysł? 

Genialnie! ale… zatrzymaj się i wrzuć go do zamrażarki. Jeśli za kilka 
dni, wracając do niego, uznasz, że nadal jest genialny… 

Działaj! 

„Noc Zakupów”
Tak nazywała się kolejna koncepcja eventu. Miała być uświetnio-
na koncertem w low budżetowym wydaniu, wpisując się w lokalowe 
możliwości Galerii. 

Tym razem postawiłem sobie bardziej ambitne zadanie. Event będzie 
jednym z elementów złożonej akcji marketingowej. 

2  on the wave — na fali
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apraszam…
Przeczytajcie, jak zwariowany pomysł, będąc przez cały proces 

tworzenia ulotnym i nienamacalnym, przerodził się w pełnoprawną 
akcję marketingową. To są właśnie te momenty, gdy będąc „on the 
wave”, mało interesujesz się racjonalizmem i jakąś tam zamrażarką… 

Jednak pamiętaj o niej i staraj się jej używać…

Wracając do koncepcji…

Jeśli „Noc Zakupów”, to co najbardziej wpasowałoby 
się w założenia i klimat? 

Wampiry! 

Tak, dobrze słyszycie!

Wampiry! a dokładniej rzecz ujmując, Wampir                         
i Wampirzyca. 

Dzięki poprzedniemu eventowi nabrałem wiatru w żagle. Poczułem, 
że to jest to, czym chcę się zająć, czym chcę żyć. Mógłbym zacytować 
mojego Przyjaciela: „poczułeś krew”… 

Tak zapewne było, więc dlaczego miałbym się ograniczać? 

Ahoj, przygodo!

ampiry… 
Zamówiłem kostiumy, rekwizyty, soczewki kontaktowe w ko-

lorze, a jakże, czerwonym oraz sztuczne uzębienie. Kły w ilości dwóch 
par, dokładniej rzecz ujmując. 
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Oczywiście, uruchomiłem podstawową procedurę…

Check lista. 
Wampiry w swoim działaniu miały pojawić się w centrum miasta, 
kolportować ulotki i zainteresować lud spacerujący głównym dep-
takiem miasta, późniejszym eventem i oczywiście, swoimi osobami. 
Jednak przed tym działaniem musiałem moje wampiry urzeczywist-
nić. Chętnych do stania się żywym trupem w stroju z epoki wiktoriań-
skiej nie musiałem długo szukać. Ktoś kiedyś powiedział, że pięcioro 
Twoich znajomych definiuje Twoją osobę. Cóż, oni poniekąd mnie 
definiowali. 

Szaleństwo… i hamulce... już dawno do wymiany. Koleżanka i kolega 
z entuzjazmem przyjęli wiadomość, że będą biegać po mieście w gar-
derobie sprzed trzech epok ze sztucznym uzębieniem i czerwonymi 
oczyma.

Mega Fajnie! 

Check lista — pierwszy punkt odhaczony.
Kurier przywiózł wampirze stroje. Odbierając przesyłkę, wprawiałem 
kuriera w coraz większe zakłopotanie. Mój uśmiech przerodził się 
w śmiech, którego nie mogłem opanować. Widziałem już oczyma wy-
obraźni moje wampiry zaczepiające przechodniów. Blade lica, sztucz-
ne kły i czerwone soczewki kontaktowe wywołają zapewne niemałe 
zainteresowanie. 

Po odebraniu paczki i skompletowaniu pozostałych rekwizytów, umó-
wiłem wampiry na sesję make-upu. Nadal miałem uśmiech na twarzy. 

Wszyscy pojawili się u zaprzyjaźnionej makijażystki punktualnie. Czy 
to ciekawość, czy wrodzona punktualność? Sądzę, że kierowała nimi 
ta pierwsza cecha. Wizażystka została wcześniej wprowadzona w za-
łożenia akcji, więc zdążyła oswoić się z zadaniem. 
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— Krzysiek, jak to robimy? — zapytała, nie bardzo wiedząc, czego 
oczekuję od efektu finalnego charakteryzacji.

— Chcę, by wszyscy byli wampirami z prawdziwego zdarzenia :) 
— odpowiedziałem.

Wampiry ubrały stroje i zasiadły w fotelach. W tym momencie nastą-
piła totalna nuda. Malowanie, malowanie, malowanie… 

Założenie soczewek odłożyłem na koniec procesu przeobrażenia… 
To był błąd. Umieszczenie soczewek kontaktowych w docelowym 
miejscu przez człowieka, który nie miał do czynienia z tym cudem 
okulistyki, jest, delikatnie mówiąc… problematyczne. Jęki, piski i łzy. 
Szczęście w nieszczęściu… make-up wytrzymał potoki łez, jakie wy-
lała wampirzyca. 

Po około trzydziestu minutach mogliśmy uzbrajać wampiry w zęby. 
Ja jako laik w kwestii charakteryzacji miałem nadzieję, że koleżanka 
wizażystka wykona dwa magiczne ruchy i plastikowe kły znajdą się 
na miejscu, tzn. na oryginalnych kłach. Jak bardzo byłem w błędzie, 
przekonałem się za chwilę. 

Stwierdzenia z ust wizażystki „Czy ty oszalałeś?”             
nie spodziewałem się. 

— Nigdy nie przyklejałam plastikowych kłów! Zrób to sam! — powie-
działa i podała mi do ręki parę plastikowych zębów. Typowa chińska 
produkcja.

Ha!
Nie poszukuj problemów, lecz rozwiązań! 

Tak powinno brzmieć jedno z ważniejszych haseł Event 
Managera. Jako że wyznaję je całym sercem, zacząłem 
poszukiwać rozwiązań… 
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Gdzie najłatwiej znaleźć rozwiązanie? 

…u źródła! 

Zęby… Dentysta… 

Tak! 
Wymyśliłem sobie, że zadzwonię do dentysty… 

Wyszukiwarka internetowa wyświetliła długą listę 
stomatologów „chętnych” udzielić nam pomocy. 

Przynajmniej tak brzmiało kilka sloganów reklamowych pod wyszu-
kanymi wynikami. Cóż, nie pozostało mi nic innego, jak tylko wybrać 
numer telefonu i wyjaśnić nasze wątpliwości…

— Dzień dobry — lekko drżącym głosem przywitałem się, jednocze-
śnie pytając siebie… „Co ty robisz?!”.

— Dzień dobry, w czym mogę pomóc? — w słuchawce usłyszałem 
kobiecy głos. 

Stwierdzenie to padło raczej z przyzwyczajenia, niźli z faktycznej chę-
ci niesienia pomocy, o czym przekonałem się kilka zdań później.

— Czy mogę rozmawiać z panem doktorem? — zapytałem, wiedząc, 
jaka padnie odpowiedź.

— Pan doktor jest zajęty, w czym mogę pomóc? — odpowiedź nie na-
leżała do najuprzejmiejszych w swoim tonie.

— Być może uda się pani mi pomóc. Otóż mam pytanie — byłem co-
raz bliżej epicentrum absurdu.

— Słucham! — ton sierżanta amerykańskiego marines nie napawał 
optymizmem…

— Mam pytanie. Poszukuję sposobu na przyklejenie … zębów, znaczy 
się kłów…
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— Że co?! — pani technik już nie ukrywała swojej irytacji, która do-
datkowo wymieszała się z ogromnym zdziwieniem. 

Równie dobrze mógłbym chyba zapytać, czy ucieknie razem ze mną 
w Bieszczady i w pełnej radości będzie w głębokiej leśnej głuszy wypa-
lać ku uciesze swojej i mojej węgiel drzewny, przepijając obficie biesz-
czadzkim bimbrem…

— Jak to, przykleić? — otrząsnęła się z pierwszego szoku 

— Nie można przykleić sobie zębów. Pan sobie żartuje z pana doktora! 

Dlaczego zaangażowała Bogu ducha winnego doktora w naszą 
dyskusję? 

Nie wiem… 

Ewidentnie dalsza rozmowa nie miała sensu… Postanowiłem ku 
mojej, i nie tylko mojej, radości z tak absurdalnej rozmowy… ją 
kontynuować.

— Nie żartuję, muszę przykleić kły — i w tym momencie dolałem oli-
wy do ognia i przekroczyłem koleją barierę niedorzeczności…

— Muszę przykleić kły wampirom!

?!?

Dla pani po drugiej stronie słuchawki to zdanie było przekroczeniem 
wszelkich granic zdrowego rozsądku i absurdu. Wszelkie blokady pu-
ściły, nie potrafiła zmieścić w głowie i przypisać do znanego schema-
tu pytania wariata po drugiej stronie słuchawki. W takich sytuacjach 
człowiek traci zdolność racjonalnego rozważania problemu. Do głosu 
dochodzi instynkt: 

Uciekaj lub stań i walcz z wariatem. 

Pani technik wybrała ucieczkę. Wykrzyczała 
niezrozumiałe zdanie do słuchawki i rozłączyła się. 

— !!! ?? tiii tiii tiii...
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W większości przypadków w obecnych czasach i stanie techniki za-
kończenie rozmowy telefonicznej to tylko kliknięcie czerwonej słu-
chawki, jednak w niektórych okolicznościach czerwona słuchawka 
zostaje wciśnięta… 

…pięciokilowym młotkiem… 

Jestem człowiekiem, który nie poddaje się łatwo. 
Choć trudno było powstrzymać się od śmiechu, 
wybrałem ten sam numer telefonu ponownie, 
niestety, wysłuchałem tylko sygnału oczekiwania. 

Po pewnym uspokojeniu emocji pojawił się pomysł, by pojechać do 
gabinetu, do którego dzwoniłem.

 Chcieliśmy sprawdzić, czy kobieta po drugiej stronie słuchawki nie 
zeszła na zawał. Była w bardzo silnych emocjach i nie uznała naszej 
konwersacji za zabawną. Oczywiście rozbawiłem moją rozmową całe 
obecne w studiu kosmetycznym towarzystwo. 

Zrezygnowaliśmy jednak z odwiedzin pana stomatologa. 

Problem nadal był realny. Siedział sobie w kącie i łypał na mnie jed-
nym okiem z drwiącym uśmieszkiem na kosmatym pysku. 

Po chwili zadumy wpadłem na drugi, równie głupi, jak 
się później okazało, pomysł. 

— Wiecie co? Przykleimy kły klejem Corega. 

Wszyscy obecni z radością przyklasnęli pomysłowi i ochotnik udał 
się do apteki po klej. Z tego, co wydarzyło się później, płynie jedna 
nauka… Treść zawarta w instrukcji zastosowania wszelakich specyfi-
ków, a tym bardziej kleju, została z dużą dozą pewności sprawdzona 
i należałoby się do przedstawionych wytycznych użycia specyfiku sto-
sować. Ale kto czyta instrukcje? 
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Wypełniliśmy kły klejem w ilości dość umiarkowanej i przyłożyliśmy 
do już zainstalowanych przez naturę kłów człowieka, który mozolnie 
przeistaczał się w wampira.

— Ten klej nie działa — padło stwierdzenie ze strony obiektu 
metamorfozy.

— Wlejmy więcej, na pewno będzie trzymał. 

Kto to wymyślił? Kto błysnął tak bardzo zaawansowaną kreatywnością? 
W tym momencie nie potrafię sobie przypomnieć…

Zgodnie z pomysłem, który pojawił się znikąd, wypełniliśmy plastiko-
we kły klejem i przyłożyliśmy do naturalnych zębów. Klej się zestalił. 

Sukces! Kły zostały zainstalowane! 

Stroje założone, make-up wykonany, soczewki aż się świecą, no i nasz 
największy sukces tego dnia — kły zamontowane w odpowiednim 
miejscu. Wampir jak z horroru. Czas wyruszyć w teren.. znaczy się, 
na miasto :)

Wampiry wypełniły swoje zadanie wzorowo. 
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Kolportowały ulotki, pozowały do zdjęć, wzbudzały zainteresowanie. 
Hrabia Drakula robił furorę nie mniejszą niż bard narodowy… Zenek 
M. na wiejskich dożynkach. Wampirzy duet wykonał założoną misję, 
działając w środowisku miejskim. 

Zaskoczenie sposobem komunikacji!

Narzędzia komunikacji sprawiły, że przekaz odbił 
się szerokim echem. Miałem pewność — promocja 
eventu się udała. Drugim elementem akcji była 
obecność wampirów podczas eventu — to również 
udało się genialnie. 

Event natomiast otrzymał osobny rozdział, by łatwiej było przedsta-
wić samo wydarzenie. 

Wracając do wampirów, pomysł w samym założeniu był zwariowany 
jednak udało się zbudować postacie wyimaginowane, uplastycznić je 
i wprowadzić do działania w realnym świecie. 

W tym przypadku pomysł był absurdalny. Napotkał podczas przygo-
towań na wiele trudności, jednak zrealizowaliśmy go wzorowo. 

Tak jak wspomniałem na wstępie, w większości sytuacji daj pomysło-
wi przeczekać chwilę w zamrażarce, niech się zestali, przestanie wtedy 
buzować emocjami i rozlewać się na boki. Będziesz mógł spojrzeć na 
niego z innej perspektywy, co pozwoli uniknąć wpadki. W tym jednak 
odosobnionym przypadku, gdybym zamroził wampiry, z pewnością 
już bym do nich nie wrócił. Były nazbyt zwariowane, zbyt niereal-
ne — wymagały natychmiastowego działania i wprowadzenia w życie. 
Poza takimi sytuacjami pozostałe koncepcje nie mogą się obejść bez 
lekkiego przymrożenia. 

Wracając do zakończenia eventu…
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Event dobiegł końca, wampiry miały chwilę na prze-
branie się i usunięcie makijażu. 

łatwo prosto…
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— Krzysiek, mam problem — usłyszałem, jak hrabia szamocze się 
w garderobie.

— Co się stało? — czułem, że to jeszcze nie koniec wampirzej przygody.

— Nie mogę poradzić sobie z kłami, nie chcą się odkleić.

Drakula z pewnym niedowierzaniem wpatrywał się w swoje odbicie 
w lustrze. Szarpał za plastikowy kieł z marnym skutkiem. Kły dum-
nie prezentowały się w szczęce i ani myślały dać się wyeksmitować. 
Wampirzyca, jako że otrzymała mniejszą dawkę kleju, uporała się ze 
swoimi kłami i teraz stała obok Drakuli, choć to może złe słowo… 
Pokładała się ze śmiechu, nawet nie starała się grać zaniepokojenia 
o los kolegi. Drakuli jednak nie było do śmiechu, raczej określiłbym 
jego stan jako… 

…panikę!
 

Kły tkwiły twardo w szczęce i były dalekie od wyprowadzki. Nie 
mogłem zasięgnąć opinii u źródła, tzn. u pana dentysty i jego pani 
technik. Tam byłem spalony. Drugą kwestią było to, że instrukcja 
nie została przeczytana i w tym momencie znajdowała się chyba już 
w drodze na wysypisko.

Musieliśmy poradzić sobie z tym problemem sami. Plastik okazał się 
na tyle elastyczny, że po ponad półgodzinnym „gnieceniu” kła, klej 
odpuścił. A już w oczach kolegi widziałem perspektywę oddziału ra-
tunkowego lokalnego szpitala i długiej serii pytań rozbawionej ob-
sługi. Być może pokonalibyśmy w rankingach wewnętrznych szpitala 
specjalistycznego gościa, który właśnie przegrał zakład z dowcipnymi 
kolegami i wpadł na SOR z wytrzeszczonymi oczyma i z… 

…żarówką w ustach. 

Na szczęście załatwiliśmy problem w wąskim gronie, choć historia, 
mimo upływu kilku lat, nadal jest żywa i wywołuje uśmiechy. 
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Akcja wpisała się na stałe w historię agencji. Opowiadana 
jest podczas spotkań towarzyskich jako humorystycz-
ny przerywnik, jednak według mnie wprowadza pew-
ną naukę. 

Każdy pomysł wart jest wypróbowania, bo nawet najbardziej absur-
dalny, może przerodzić się w sukces. Fakt, należy, tak jak już wspo-
mniałem, niektóre „kiełki” wyrastające w umyśle i zapowiadające 
genialną realizację lekko przymrozić, by uniknąć późniejszych pro-
blemów. Choć, gdy patrzę na specyfikę działania eventowego, wiem, 
że bywają pomysły totalnie oderwane od rzeczywistości, a jednak bu-
dujące fantastyczne akcje. 

Dlatego tylko Twoje doświadczenie i umiejętność przesiewania kon-
cepcji i pomysłów pozwolą wyłowić perły, które zabłysną evento-
wym geniuszem. Wszyscy, którzy mają możliwość pracy w zespole, 
koniecznie muszą przedstawić pomysł na forum i wysłuchać opinii 
współpracowników. To pozwoli uruchomić proces myślowy, który za-
blokuje źle wybrane kierunki. Chyba że Twoja drużyna jest zbiorem 
podobnych do Ciebie wariatów…

Tak czy siak… 
…dyskutuj, konsultuj i zamroź na chwilę pomysł, 
który wydaje się Tobie mega Eureką. 

W tamtym czasie nie miałem takiej możliwości, byłem sam, więc 
cała odpowiedzialność spadała na mnie i sam musiałem podejmować 
decyzję, czy koncepcja jest totalnym wariactwem, czy tylko lekkim 
absurdem. 

W tej książce będzie jeszcze kilka takich chwil, 
w których pojawiło się pojęcie… totalne 
wariactwo.
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