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OPINIA
dotycząca „Batumi Conference & Event Agency”
Z firmą Batumi współpracowałem kilkakrotnie przy okazji Konferencji „Medycyna Podróży”
w roku 2013 (Przewodniczyłem Komitetowi Organizacyjnemu) oraz corocznych „Warsztatów
Hepatologicznych (od kilku lat Przewodniczę Komitetowi Naukowemu). Niezależnie od tego
miałem okazję wielokrotnie obserwować pracę Pani Ewy Pankowskiej i jej współpracowników
podczas konferencji „Wiroskop” i „Forum Zakażeń”, a w przeszłości konferencji Polskiego
Towarzystwa Hepatologicznego. Wszystkie wymienione powyżej imprezy kończyły się sukcesami
merytorycznymi i frekwencyjnymi. Uczestnicząc w negocjacjach, byłem pod wrażeniem metod
postępowania, które zapewniały optymalizację kosztów imprez. Największą zaletą współpracy z
firmą Batumi jest z jednej strony perfekcyjna realizacja wszelkich ustaleń wynikających z
ustalonego harmonogramu, a z drugiej strony szybkość reakcji na nieprzewidziane sytuacje. Pani
Ewa Pankowska wykazywała się przy tym niezwykła elastycznością w relacjach z Komitetem
Organizacyjnym/Naukowym, a jej dyskretnie przekazywane rady, wynikające z olbrzymiego
doświadczenia, zawsze okazywały się przydatne. Zespół którym kieruje sprawia wrażenie
doskonale współpracującego. Zawsze zaskakiwało mnie to, że w przeciwieństwie do innych Agencji
oferujących podobne usługi, pracownicy Batumi byli widoczni wyłącznie tam gdzie było to
konieczne, a wszelkie problemy były rozwiązywane niezauważalnie dla uczestników konferencji.
Spokój i profesjonalizm szefowej firmy sprawiał, iż podczas wspólnie organizowanych Konferencji
mogłem w całości poświęcić się sprawom merytorycznym. Nie miałem również nigdy zastrzeżeń do
jakości obsługi ze strony firm wspomagających organizację konferencji, które współpracowały z
Batumi.
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty współpracy mogę z całą stanowczością stwierdzić, że
firma Batumi jest najlepszą z jaką współpracowałem kiedykolwiek przy organizacji konferencji
medycznych. Dokonanie wyboru innej firmy jeżeli ma miejsce, jest wymuszone uwarunkowaniami
wynikającymi z wcześniejszych umów i ustaleń.
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