
Dr Krzysztof Celuch - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z biznesem 
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji / Akademia Finansów i Biznesu Vistula 
(Grupa Uczelni Vistula) / Prezes Celuch ConsulLng 

Absolwent Turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej 
Turystyki i Rekreacji (2011 -2018), opiekun koła naukowego turystyki 
biznesowej oraz organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-
MCI Future Leaders Forum Warsaw. Wykładowca akademicki studium Event 
Management SBE na Uniwersytecie Warszawskim oraz profesor wizytujący i 
kierownik projektów badawczych w San Diego State University. (2012 – 
2015). 

Kierownik Poland ConvenLon Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz 
autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland MeeLngs and 
Events Industry Report” i raportu „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań 
na gospodarkę Polski – Poland MeeLngs Impact” (2008-2018). Specjalista ds. 
markeLngu w Warsaw ConvenLon Bureau oraz pomysłodawca i autor 
„Warsaw MeeLngs Industry Report” (2005-2008). 

Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Organizatorów Spotkań MPI POLAND oraz członek rady dyrektorów MeeLng 
Professionals InternaLonal z siedzibą w Dallas, USA (2012-2015).
Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland”, 
przewodniczący konkursu MP POWER AWARD oraz członek kapituły 
nagrody Crystal Awards przyznawanej przez organizację Site z siedzibą
w Chicago. 

Notatka prasowa (21.01.2019)

CeluchConsul*ng – wiedza, produkt, motywacja, wpływ



W 2007 i 2008 roku przez magazyn „The Mee8ng Professional” został 
wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierający 
największy wpływ na globalną społeczność spotkań”. Wyróżniony 
nagrodą MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), 
nagrodą PaceseZer Award for Young Professionals by Conven8on 
Industry Council (2012) oraz wyróżnieniem „DMAI 30 under 30” dla 
liderów przemysłu spotkań (2013). 

Krzysztof jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global 
Training, w 2009 zdobył tytuł Cer8ficate of Incen8ve and Travel 
Execu8ve (CITE), w 2010 tytuł Cer8ficate Mee8ngs Management (CMM), 
a w 2013 tytuł Cer8ficate Incen8ve Specialist (CIS). Trener programu CSR 
Travelife oraz programów Cer8ficate Incen8ve Specialist (CIS), Cer8ficate 
Event Design (CED). 

Od 2018 roku prezes Celuch Consul8ng; mówca, trener, konsultant 
biznesowy, wykładowca akademicki i przedsiębiorca. Specjalizuje się w 
przemyśle spotkań, event marke8ngu i zarządzaniu wydarzeniami (event 
management). Badania naukowe, szkolenia i wystąpienia opiera na wiedzy 
z zakresu, ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marke8ngu i 
kulturoznawstwa. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady, jest 
moderatorem paneli dyskusyjnych i debat, spotkań zarządów. Realizuje 
projekty badawcze. Buduje strategie. Prowadzi konsultacje biznesowe. 
Pomaga organizacjom, instytucjom i przedsiębiorstwom w obszarach 
zarządzania, komunikacji i motywacji, rozwoju biznesu, w szczególności w 
odniesieniu do przemysłu spotkań (event marke8ngu). 
Firma Celuch Consul8ng działa w obszarze badań i współpracy przy 
budowaniu edukacji przyszłości.

Krzysztof w wolnym czasie pasjonuje się tradycyjną kulturą oraz muzyką 
ludową.


