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Artykuł stanowi wprowadzenie do konceptu „Architektura Spotkań IDEA”
porządkującego strukturę procesu planowania spotkań. Projektowanie spotkań jest
innowacyjnym podejściem do zarządzania konferencjami i eventami biznesowymi,
które eksponuje znacznie ustalenia celów spotkania przed rozpoczęciem tworzenia planu. Faza projektowania jest bardzo rozbudowana i wykorzystuje narzędzia
i techniki z różnych branż i dziedzin wiedzy. W artykule przedstawiony zostanie
nowatorski przegląd grup narzędzi, które mogą być wykorzystywane do projektowania spotkania. Narzędzia zostały podzielone na pięć grup pod akronimem
CHATTY. Artykuł prezentuje poszczególne kategorie narzędzi w każdej z pięciu
grup: merytorycznych, ludzkich, artystycznych, technicznych i technologicznych. Znajomość narzędzi jest istotna do efektywnego projektowania spotkań
– im więcej narzędzi posiadamy w swojej skrzynce narzędziowej, tym większe
prawdopodobieństwo, że zastosujemy właściwe narzędzia dobrane do poszczególnych celów spotkania. Toolbox do projektowania spotkania pomaga ustrukturyzować proces projektowania spotkania – zapewniając, że żadne z ważnych
jego aspektów nie zostanie pominięte.
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Toolbox for meeting design – Innovative approach
This article introduces the concept of the Meeting Architecture Process
– IDEA – which helps to design meetings in more effective ways. Meeting
Architecture Process is an innovative approach to plan a conference and business
events which starts with identifying meeting objectives (I from IDEA) for each
particular target group. The second phase – meeting design (D from IDEA) is
very broad and makes use of several tools and techniques coming from different
industries and fields of knowledge. All meeting design tools are categorized
into five groups summarized in the CHATTY acronym from the first letters of
each category: Conceptual, Human, Art, Technical and TechnologY. This article presents each group of tools and provides some examples. Knowing what is
available on the market in crucial to design effective meetings – the more tools
we have in our toolbox, the more likely we are going to choose the right tool
for a particular meeting. Toolbox for meeting design helps you to structure the

process of meeting design – making sure that any of the important parts will not
be omitted.
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