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WYWIAD

Od detalu do medalu
O kompleksowym podejściu do realizacji projektów, świadomej i spójnej identyfikacji wizualnej wydarzeń oraz jej wpływie 
na odczucia gości z Barbarą Ciemniewską, Starszym Menedżerem Projektów Studia Grafiki i Filmu – LIDEX Centrum 
Tłumaczeń i Obsługi Konferencji, rozmawia Kinga Walczyk.

Od wielu lat posiadają Państwo 
profesjonalne Studio Grafiki i Filmu. 
Gdzie należy doszukiwać się jego 
genezy?
Studio działa od 1996 roku. 
Posiadaliśmy wtedy dwa główne dzia-
ły – tłumaczeń i konferencji. Praktyka 
pokazała, że wymagają one wsparcia 
graficznego. Z punktu widzenia tłuma-
czeń pisemnych istniała potrzeba opra-
cowań graficznych oraz przygotowania 
materiałów do druku, natomiast dział 
konferencji wymagał wsparcia z zakresu 
identyfikacji wizualnej, czyli przygotowa-
nia projektów landing,  zaprojektowania 
i druku zaproszeń, koncepcji oraz 
produkcji materiałów konferencyjnych. 
Moim naturalnym odruchem była chęć 
podjęcia tego wyzwania, ponieważ 
grafika od zawsze była bliska mojemu 
sercu. Studio rozwijaliśmy stopniowo, 
poszerzając spectrum naszych usług 
i klientów. Współpracowaliśmy zarówno 
z mniejszymi, kilkuosobowymi firmami, 
nieposiadającymi własnego zaplecza 
graficznego i potrzebującymi wspar-
cia w każdym możliwym zakresie, jak 
i z koncernami zamawiającymi u nas 
kompleksową usługę. I tak na prze-
strzeni ponad 20 lat staliśmy się spraw-
dzonym i doświadczonym partnerem 
biznesowym z zakresu grafiki i filmu, 
z czego jestem szczególnie dumna, 
ponieważ od początku byłam bardzo 
zaangażowana w działalność studia. 

Wspomniała Pani o kompleksowych 
usługach. Co daje nam komplekso-
wość, którą oferujemy klientowi?
Nie da się ukryć, że klienci doceniają 
firmy, które są w stanie zaoferować 
kompleksową usługę. Wynika to 
z bardzo prostego faktu – jest to 
wygodne dla klienta, który dzięki takim 
rozwiązaniom zostaje w dużym stopniu 
odciążony. Odpowiedzialność za koor-
dynację projektu spoczywa na zlece-
niobiorcy, a klient zamiast czasochłon-
nego kontaktu z kilkoma osobami, 
współpracuje z jednym wyznaczonym 
koordynatorem. Nasi klienci są mocno 
zapracowani, oszczędność czasu 
bywa więc kartą przetargową w rela-
cjach biznesowych. Jako przykład 
pozwolę sobie podać klienta zama-
wiającego u nas tłumaczenie filmu, 
dla którego zakres usługi możemy 
poszerzyć o animację i wstawienie do 
filmu pewnych elementów, a następnie 
o przygotowanie wersji napisowej lub 
lektorskiej oraz publikację materiału 
podczas wydarzenia lub w internecie. 
Dodatkowo jesteśmy w stanie zmonto-
wać materiał zarejestrowany podczas 
wydarzenia, który finalnie jest dystry-

buowany przez klienta – na stronie 
internetowej, w mediach społecznościo-
wych bądź poprzez wewnętrzne kanały. 
Naszym zadaniem jest również projekt 
oraz produkcja gadżetów, tablic informa-
cyjnych, obrandowania stoisk targowych. 
Wiadomo, że z naszej strony nad zlece-
niem pracuje zespół specjalistów, jednak 
projekt koordynuje jedna osoba, co jest 
ogromnym ułatwieniem dla klienta.

W czym tkwi tajemnica sukcesu 
studia graficznego? Co zrobić, aby 
utrzymać się na rynku przez prawie 
dwie dekady?
Zmienia się technologia, zmieniają się 
także klienci i ich oczekiwania. Musimy 
być elastyczni i reagować na ich potrze-
by. Oferta powinna być na bieżąco 
dostosowywana do oczekiwań klientów. 
Inaczej rozminiemy się z trendami, a tym 
samym utracimy szansę na ciekawe 
projekty. Dla mnie studio jest w pewnym 
stopniu pogotowiem graficznym i każdy 
eventowiec powinien mieć świadomość, 
że może liczyć na naszą pomoc i wspar-
cie, nawet w sytuacjach podbramkowych. 
Zdarza się przecież, że trzeba nagle 
dodrukować ważne materiały na event, 
a czasu jest mało. Doświadczone, pro-
fesjonalne studio ma szereg kontaktów, 
które wykorzystuje w takiej sytuacji. Gdy 
w grę wchodzą wypracowane i spraw-
dzone relacje biznesowe z drukarniami, 
problemu nie stanowi wydrukowanie 
materiałów w nocy i dostarczenie ich 

z samego rana na wydarzenie. Siłą 
dobrego studia są też nieszablonowe 
podejście do projektu oraz odwaga 
w doradzaniu klientowi. W przypadku gdy 
zleceniodawca nie do końca ma wizję co 
do oczekiwanych rozwiązań, zadaniem 
studia jest ukierunkowanie klienta.

Jaką funkcję pełni identyfikacja 
wizualna wydarzenia? 
Ludzie z reguły są wzrokowcami. 
Obrazy, które rejestrują, wywołują u nich 
pewne skojarzenia, a co za tym idzie, 
interpretacje i oczekiwania. Identyfikacja 
wizualna odgrywa kluczową rolę już 
na etapie planowania wydarzenia. 
Odpowiedni projekt zaproszeń może 
zasugerować uczestnikom stylistykę 
eventu oraz pomóc w zwizualizowaniu 
wydarzenia, na które się wybierają lub są 
na etapie podjęcia decyzji dotyczącej 
uczestnictwa. Identyfikacja wizualna nie 
ogranicza się do opracowania graficzne-
go znaku czy komunikatu. Jest to rów-
nież produkcja folderów lub gadżetów ze 
starannie dobranych materiałów. Potrafi 
ona mieć przełożenie na aranżację całe-
go wydarzenia, dlatego tak istotne jest, 
aby była spójna i konsekwentna. 

Proszę wytłumaczyć, na czym pole-
ga ta spójność i konsekwencja?
Identyfikacja wizualna wydarzenia jest 
koncepcją merytoryczną. Powinna być 
osadzona w kulturze, tradycji danej 
firmy czy marki, ponieważ towarzyszy im 

pewien wizerunek i goście wydarzenia 
oczekują kontynuacji tych skojarzeń. 
Synergia pomiędzy firmą/marką i formą 
wydarzenia wpływa na budowanie 
komunikacji marketingowej firmy, dlate-
go tak istotne jest, aby poszczególne 
wybory dotyczące zaproszeń, aranżacji, 
gadżetów, prezentów były konsekwencją 
firmowej polityki oraz współgrały ze sobą. 
Można powiedzieć, że działa to na 
zasadzie „od detalu do medalu”.
Poza tym, identyfikacja wizualna powin-
na być poparta głęboką analizą otocze-
nia firmy, marki czy produktu, znajomo-
ścią trendów oraz kodów kulturowych. 

Na którym etapie realizacji wyda-
rzeń organizatorzy popełniają błędy 
z zakresu identyfikacji wizualnej?
Niestety nadal istnieją firmy, które nie 
mają świadomości siły przekazu wizu-
alnego, co powoduje różnego rodzaju 
błędy i niedociągnięcia. W przypadku 
eventów mamy z reguły jedną szansę 
i jeżeli goście odczują dysonans pomię-
dzy oczekiwaniami a wydarzeniem, nie 
wystawią mu pozytywnej opinii. Często 
sukces wydarzenia mogą przekreślić 
wydawałoby się małe błędy, chociażby 
takie jak brak tablic informacyjnych czy 
kierunkowskazów. Zdarza się, że goście 
czują się w takiej sytuacji zagubieni 
i niedoinformowani. Wielu problemów 
może przysporzyć źle zaprojektowane 
zaproszenie, które zasugeruje uczest-
nikowi mylny dress code. Kryzys może 
zostać spowodowany przez brak 
konsekwencji w przypadku modnych 
ostatnio eventów eko, podczas których 
organizator potrafi obdarować gości 
prezentami wykonanymi z plastiku. Te 
wszystkie błędy pozostawiają niesmak 
wśród uczestników. Jak potwierdza 
praktyka, diabeł tkwi w szczegółach, 
dlatego tak istotne jest, aby poszerzać 
kompetencje i wykorzystywać je przy 
kolejnych projektach. Jest to skuteczna 
droga do sukcesu.

A co Pani uważa za sukces 
Państwa studia graficznego? 
Studio Grafiki i Filmu LIDEX to przede 
wszystkim ogromna rozpiętość usług 
graficznych i filmowych, umożliwiają-
ca kompleksową obsługę projektów 
wizualnych. Kompleksowość przekłada 
się na gwarancję spójności wizualnej, 
która powinna być podstawą każdego 
wydarzenia. Z dumą przyznaję, że wie-
loletnie doświadczenie studia, a tym 
samym sieć sprawdzonych kontaktów 
i podwykonawców spowodowały, że 
klienci mogą liczyć na naszą pomoc 
i kreatywność w każdej sytuacji – to 
nasz największy sukces. 


