Informacja prasowa

Zmiany Personalne w VES.
Anna Borawska oraz Daniel Maniecki awansują i zostają Kierownikami Projektów. Mikołaj Lusiński
nowym Kierownikiem Projektów w zespole produkcyjnym VES.

Anna Borawska oraz Daniel Maniecki z firmą VES związani są od 2017 roku. Zaczynając od stanowiska
Młodszego Kierownika Projektów, każdego dnia rozwijali swoje umiejętności w zakresie produkcji
eventów oraz projektowania proponowanych rozwiązań.
Anna już od stycznia objęła stanowisko Kierownika Projektów. Swoje doświadczenie budowała
pracując przy niestandardowych projektach, które zachwyciły cały świat m.in. „Niezniszczalną Tęczę”.
Podczas realizacji, w których brała udział nie brakowało ciekawych rozwiązań multimedialnych takich
jak: przestrzenne słupy LED z wypychanymi modułami, podwieszany, diodowy okrąg o średnicy 8m, czy
ekrany LED w różnych formach i kształtach.
Daniel odpowiadał m.in. za produkcję „Najpiękniejszego pszczelingu świata”, czyli mappingu na Pałacu
Kultury i Nauki, jak również dwupłaszczyznowego mappingu na fasadzie Banku Gospodarstwa
Krajowego podczas obchodów 100lecia Niepodległości. Samodzielnie zrealizowane projekty
w ostatnich miesiącach sprawiły, że od kwietnia Daniel Maniecki awansował na stanowisko Kierownika
Projektów.
Zarówno do zadań Anny, jak również Daniela, jako Kierowników Projektów, należy praca z Kluczowymi
Klientami spółki, samodzielna produkcja wydarzeń wsparcie Klientów na każdym etapie produkcji
eventu
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„Ostatnie dwa lata, które Ania i Daniel spędzili w VES były dla nich czasem intensywnej pracy
połączonej z ciągłą nauką i zgłębianiu wiedzy o nowych technologiach. Miesiące pracy i dziesiątki
projektów wspólnie zrealizowanych i analizowanych sprawiły, że ich samodzielnie prowadzone
projekty pełne są niestandardowych rozwiązań i świeżego spojrzenia na technologię” – mówi Dominika
Borawska, która w VES odpowiada za proces produkcji eventów i działania sprzedażowe spółki.
Jednocześnie od roku 2019 do VESteam dołączył Mikołaj Lusiński - na stanowisku Kierownik Projektów.
Mikołaj posiada wieloletnie doświadczenie w branży techniki eventowej. W przeszłości brał udział

w produkcji m.in. takich projektów jak SHELL V-POWER SHOW 2017, Ferrari Corsa Baltica 2017, Gala
MMA ACB Wiedeń Vienner Stadthalle, Gala TOP AGENT 2017. W VES, jako Kierownik Projektów,
odpowiada za produkcję wydarzeń obecnych Klientów spółki, jak również pozyskanie nowych
ciekawych kontraktów.
Każdy realizowany przez nas projekt traktujemy bardzo indywidualnie. Nasze kompetencje, wiedza,
doświadczenie, terminowość i zaangażowanie sprawiają, że Klienci otrzymują od nas rozwiązania,
które są odpowiedzią na ich potrzeby i budżety– dodaje Dominika.
„Mając taki zespół specjalistów po stronie produkcji oraz ekipę techniczną z najlepszymi specjalistami
na rynku, jako firma, w pełni świadomie podejmujemy wymagające pod względem technologicznym
projekty, zapewniając ich najwyższą jakość i bezpieczeństwo dla Klienta podczas ich realizacji” – mówi
Iwona Czarnata, dyrektor Zarządzająca VES.

