----- Original Message ----From: Grzegorz Turniak
To: Agnieszka Polska ; Aleksander Drzewiecki ; Daria Gołębiowska-Tataj ; Dariusz Duma ; Dariusz Milczarek ; Dorota Dąbrowska ; Jacek
Santorski ; Jolanta Jaworska ; Krzysztof Brocławik ; Marek Kowalczyk ; Marek Skała ; Piotr Czarnecki ; Piotr SIEROCIŃSKI ; Prof. Krzysztof
Opolski ; Prof. Witold Orłowski ; Robert Krool ; Romeo Grzębowski ; szymon@csjet.pl
Sent: Monday, October 09, 2006 2:10 PM
Subject: Po roboczym spotkaniu grupy założycielskiej SPMwP 6.10.2006
Witam,
dziękuję za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.
Raport ze spotkania roboczego Zespołu Założycielskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce w dniu 6 października 2006.
1. Uczestnicy: Robert Krool, Dariusz Duma, Dorota Dąbrowska, Witold Orłowski, Jolanta Jaworska, Jacek Rozenek, Romeo Grzębowski, (
dołączyli - Agnieszka Polska, Marek Zuber ).
2. Spotkanie przebiegało zgodnie z Agendą: cele SPMwP, dyskusja nad zawartością Statutu, składka członkowska, działania public relations
3. Uczestnicy otrzymali materiały: agendę, formularz sylwetki członka - założyciela SPMwP, przykładowy biogram Grzegorza Turniaka, wstępne
założenia do działań PR oraz statut
4. Uczestnicy zgodzili się co do elitarności SPMwP
5. Wstępnie została dokonana kategoryzacja mówców (eksperci w podziale na branże, prezesi firm)
6. Wywiązała się dyskusja na temat kryteriów przyjmowania mówców do SPMwP; Robert Krool zaproponował przedstawienie obiektywnej
procedury przyjmowania mówców (wstępnie: 2 osoby rekomendują, co najmniej połowa kapituły wyraża zgodę)
7. Wywiązała się dyskusja na temat celów SPMwP i korzyści dla członków - założycieli oraz pozycjonowania SPMwP; większa liczba
uczestników optowała za promowaniem członków - założycieli oraz opracowaniem i promowaniem standardów dotyczących przemawiania,
przynajmniej na przestrzeni jednego roku
8. Darek Duma zaproponował opracowanie kompetencji i standardów dotyczących profesjonalnych mówców/ profesjonalnego przemawiania
9. Odnośnie przynależności do organizacji międzynarodowej uczestnicy zgodzili się, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniem się
z wysokością składki oraz realnych korzyści, jakkolwiek z punktu widzenia PR taka przynależność byłaby pożądana
10. Wstępnie uzgodniono roczną składkę członkowską w wysokości ok. 2.000 zł.
11. PR SPMwP - Ewa Skibińska stwierdziła, że promocja SPMwP w związku z przyjazdem Giulianiego byłaby korzystna dla SPMwP, jednak do
tego czasu powinny zostać ustalone wszystkie szczegóły co do formy SPMwP, zakresu działalności, daty inauguracji działalności itd.
12. Zmiany w statucie zostaną dokonane do dnia 20.11
13. Uzgodniono, że następne spotkanie robocze w tym gronie odbędzie się podczas Kongresiu Menedżera w dniu 23.11 lub 24.11 w
Warszawie w hotelu Bristol
Założyciele SPMwP,
załączam formularz pomocny w dostarczeniu informacji na temat Waszej kariery zawodowej, osiągnięć i innych danych, które powinny znaleźć
się w Waszych biogramach z prośbą o uzupełnienie. Jeśli dysponujecie stroną internetową zawierającą te wszystkie dane, to proszę podajcie jej
adres. Ewa Skibińska prześle do Was już napisane biogramy do autoryzacji.
Pozdrawiam,
Grzegorz Turniak -Pozdrawiam,
Grzegorz Turniak
Prezes
Akademia Rekomendacji Sp. z o.o.
Grzegorz.Turniak@AkademiaRekomendacji.pl

