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Abstrakt

Cel. Próba określenia istoty i składowych syntetycznego wskaźnika potencjału oddziaływania 
wybranych wydarzeń targowych na zjawisko transferu wiedzy.
Metoda. Synteza przeglądu literatury oraz doświadczeń autorskich wynikających z udzia-
łu w dwóch projektach badawczych dotyczących współpracy i dyfuzji wiedzy w branży spot-
kań w formie modelu wielowymiarowego wskaźnika jako miary rzeczywistego i potencjalnego 
transferu wiedzy w ramach oraz w wyniku wydarzenia targowego.
Wyniki. Wyodrębniono 32 mierniki tworzące syntetyczny wskaźnik oddziaływania wydarze-
nia targowego na transfer wiedzy, pogrupowane w trzech płaszczyznach: perspektywa organi-
zacyjna/partycypacyjna sieci; poziom badanej sieci; poziom produktu targowego.
Ograniczenia badań i wnioskowania. (1) Rozważania mają charakter progresywny (tzw. 
work-in-progress). (2) Charakter potencjalny modelu – propozycja niezweryfikowana w prak-
tycznym pomiarze. (3) Charakter komparatywny modelu – użyteczny do porównań wydarzeń 
targowych. (4) Wskaźnik ograniczony jest do jednego typu wydarzenia biznesowego – imprezy 
targowej.
Implikacje praktyczne. Proponowany wskaźnik może być użyteczny do podjęcia decy-
zji w kwestii zaangażowania organizacyjnego lub partycypacji przedsiębiorstw w wydarzeniu 
targowym, a także przez władze lokalne w zakresie określenia wpływu danego wydarzenia 
w transfer wiedzy do gospodarki lokalnej. 
Oryginalność. Propozycja modelu wskaźnika potencjału imprez targowych w odniesieniu do 
ich potencjału w zakresie transferu wiedzy stanowi pierwszą próbę prezentowaną w literatu-
rze. Dotychczas prezentowane były koncepcje pomiaru wpływu gospodarczego wydarzeń tar-
gowych.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący koncepcje teoretyczne.
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Wprowadzenie

Spotkania i wydarzenia kumulują i redystrybuują wiedzę. Ich znacze-
nie oraz wpływ na gospodarkę lokalną, regionalną i krajową rozpatruje się 
jednak przede wszystkim w wymiarze gospodarczym [Allen i in. 2002; Pie-
chota, Zmyślony 2015], a więc w odniesieniu do realnych efektów. Za wskaź-
niki najczęściej wykorzystywane w tym celu w badaniach realizowanych 
w Polsce w odniesieniu do spotkań i wydarzeń biznesowych uznaje się liczbę 
uczestników danego wydarzenia oraz wielkość i strukturę wydatków przez 
nich ponoszonych [Cieślikowski 2014; Celuch 2015, Borodako i in. 2014], 
a także wielkość wpływów podatkowych oraz wartość wydatków inwestycyj-
nych związanych z imprezami targowymi [CEG 2013]. W literaturze anglo-
języcznej wykorzystuje się dodatkowo mierniki wynikające z logiki mechani-
zmów mnożnikowych [zob. Allen i in. 2002; Litvin 2013; Morgan, Condliffe 
2006; Borodako i in. 2014], którymi są: wielkość wynagrodzeń pracowników 
bezpośrednio i pośrednio obsługujących wydarzenia, liczba generowanych 
miejsc pracy, wielkość wpływów podatkowych, wielkość i struktura wydat-
ków organizatorów wydarzeń, wpływ na PKB, liczba odwiedzin turystycz-
nych/turystów, wzrost liczby przedsiębiorstw w branżach powiązanych lub 
wspomagających, a także efekty wizerunkowe oraz zmiana poczucia tożsa-
mości ludności lokalnej. Wyraźnie brakuje natomiast badań skupionych na 
pomiarze wpływu spotkań i wydarzeń odnośnie do ich potencjału w zakresie 
transferu wiedzy oraz usieciowienia branży.

Potrzeba pomiaru wpływu wydarzeń biznesowych – a w szczególności 
imprez targowych – na lokalny transfer wiedzy wynika ponadto z rosnącej 
liczby opracowań podkreślających pełnione przez nie pozasprzedażowe role 
platform współpracy, czasowych klastrów lub sieci biznesowych, centrów po-
wstawania i transferu innowacji [Borghini i in. 2006; Maskell i in. 2006, Ri-
nallo, Golfetto 2011], a także uznających je za istotne elementy gospodarek 
miejskich oraz regionalnych produktów turystyki biznesowej [Ashworth, 
Page 2011; Spirou 2011].

Celem opracowania jest próba określenia istoty i składowych syntetyczne-
go wskaźnika poziomu potencjału oddziaływania wybranych wydarzeń targo-
wych na zjawisko transferu wiedzy pomiędzy kluczowymi podmiotami – wy-
stawcami, organizatorami oraz odwiedzającymi targi). Punktem wyjścia roz-
ważań jest założenie, że zdolność do nawiązywania relacji i transferu wiedzy 
jest w branży spotkań czynnikiem innowacji, które decydują o rozwoju gospo-
darczym. Na poziom tego potencjału wpływ mają czynniki charakterystyczne 
dla gospodarki lokalnej, w której odbywa się wydarzenie (poziom mezo), oraz 
czynniki określające potencjał samego wydarzenia (poziom mikro).

Opracowanie to jest artykułem o charakterze progresywnym (tzw. work-
-in-progress), co oznacza, że prezentowane są w nim opis i wyniki badania 
znajdującego się w pierwszym etapie, a którego koncepcja powstała z do-
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świadczeń wyniesionych z realizacji dwóch innych projektów prowadzonych 
równocześnie (w latach 2012-2015) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-
kowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autorzy planują do-
konać pełnej weryfikacji przedstawionego modelu wskaźnika w kolejnych 
etapach projektu badawczego w najbliższej przyszłości.

Wskaźniki usieciowienia i transferu wiedzy

Główne obszary związane z zarządzaniem wiedzą dotyczą przede 
wszystkim innowacji oraz transferu wiedzy, oprócz wielu innych, takich 
jak jakość wiedzy, szkolenia, pomiar oraz wycena kapitału intelektualnego 
[An i in. 2014; Lin i in. 2012; Donate, Guadamillas 2011]. W przedmiotowej 
publikacji autorzy zamierzają skupić się na sieciach biznesowych w tury-
styce w zawężeniu do branży spotkań (turystyki biznesowej) z punktu wi-
dzenia transferu wiedzy i generowania nowych rozwiązań dla firm (inno-
wacji). Problematyka zarządzania wiedzą w tym kontekście jest związana 
z ujęciem strategicznym [Morawski 2005; Grudzewski, Hejduk 2004; Con-
ner 1991; Hatch, Dyer 2004], odnoszącym się do osiągania określonych ce-
lów długoterminowych sieci współpracy, dążenia do rozwiązywania proble-
mów interesariuszy w projekcie oraz wykorzystywania zarówno efektów sy-
nergii, jak i pozyskiwania dostępnych zasobów na rynku (a deficytowych dla 
niektórych partnerów w sieci). 

Usieciowienie na tle teorii organizacji sieciowej w najprostszym uję-
ciu może być zdefiniowane jako dobrowolna współpraca między partnera-
mi, zawiązana w celu realizacji wspólnych zadań i rozwiązywania bieżących 
problemów. W literaturze pojęcie usieciowienia odnosi się również do pozio-
mu gęstości sieci teleinformatycznych na danym obszarze [Bielecki 2008, s. 
285], natomiast z punktu widzenia celu opracowania nie ma ono zastosowa-
nia. Cechami organizacji sieciowej są z pewnością elastyczność w działaniu, 
strategiczne współdziałanie, synergia, zbieżność realizowanych celów oraz 
dobór partnera strategicznego. Atrybuty organizacji sieciowej w przypadku 
organizacji wydarzenia targowego są specyficzne, ponieważ są one zoriento-
wane projektowo w obrębie danego wydarzenia i w przypadku jego sukcesu 
kontynuowane w ramach następnych projektów [Waścinska 2015]. Dobór 
partnera strategicznego jest z reguły uwarunkowany specyfiką wydarzenia 
i może nim być albo sam organizator targów, albo silna jednostka meryto-
ryczna (branżowa), która w partnerstwie z organizatorem zarządza wyda-
rzeniem. W przypadku badania aspektów usieciowienia w branży targowej 
należy wskazać dwie perspektywy: organizacyjną oraz partycypacyjną.

W pierwszym przypadku mowa o współpracy sieciowej w ramach or-
ganizacji wydarzenia targowego, w której uczestniczą: organizator, dostaw-
ca obiektu (czasami jest to ten sam podmiot), patroni medialni i honorowi, 
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partnerzy merytoryczni, podmioty naukowe, stowarzyszenia branżowe oraz 
różnego rodzaju podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu jako podwyko-
nawcy (budowa stanowisk, budowa stoisk nietypowych, dostawcy usług au-
dio/video/światło, specjaliści innych dziedzin). W przypadku perspektywy 
drugiej – partycypacyjnej – mowa jest o sieci, w której głównymi uczestnika-
mi są wystawcy oraz odwiedzający. Ten wymiar sieci ma przede wszystkim 
aspekt społeczny, ponieważ spotkania osób reprezentujących różne podmio-
ty stwarzają nie tylko sposobność do pogłębienia dotychczasowych relacji 
(biznesowych, społecznych, osobistych), ale także do poznawania nowych 
osób o podobnych zainteresowaniach biznesowych, badawczych czy hobbi-
stycznych. Tym samym poszerza się sieć danej osoby (jednostki), co ma swój 
wymiar w odniesieniu do całej organizacji (do której ta jednostka należy), 
ale także przekłada się na tworzenie nowych powiazań sieciowych o charak-
terze społecznym. Te ostatnie w perspektywie czasowej są podstawą do ich 
rozbudowania o inny wymiar (np. biznesowy). 

Drugą kluczową dla tego opracowania definicją jest transfer wiedzy. Y.F. 
Jarrar i M. Zairi [2000] postrzegają transfer wiedzy jako proces, w skład 
którego wchodzą etapy poszukiwania, oceny, zatwierdzenia, zastosowa-
nia, poprawiania wiedzy oraz tworzenia działań rutynowych. Według M.T. 
Holi’ego, R. Wickramasinghe i M.v. Leeuwena [2008] transfer wiedzy to pro-
ces, w którym wiedza, ekspertyza oraz zasoby intelektualne (uczelni wyż-
szej) są konstruktywnie wdrażane poza jednostką naukową dla szerszych 
korzyści ekonomicznych i społecznych poprzez dwustronne zaangażowanie 
się biznesu, sektora publicznego, przedstawicieli kultury oraz partnerów 
społecznych. Co jest istotne, to właśnie transfer wiedzy jest najczęściej sto-
sowanym podejściem do pomiaru wiedzy, co wynika z trudności pomiaru sa-
mej wiedzy w praktyce. 

W raporcie Grupy Eksperckiej z zakresu Mierników Transferu Wie-
dzy (GEMTW) [2009, s. 5] wymienione zostały trzy główne rodzaje sposo-
bów, w jakich wiedza może być przenoszona, tj. 1) jako wiedza skodyfikowa-
na – wyrażona językowo w postaci publikacji naukowych oraz patentów, 2) 
jako uzewnętrzniona przez ludzi, którzy posiadają wiedzę skodyfikowaną 
poprzez studia, instrukcje, doświadczenie – najczęściej rozumiana jako ab-
solwenci wchodzący na rynek pracy lub naukowcy przenoszący się do bizne-
su, 3) jako osadzona w przedmiotach, zdarzeniach (artefaktach) – gotowa 
w pewnym stopniu do wykorzystania w postaci maszyn, oprogramowania 
lub materiałów – powszechnie określana jako technologia. 

Kwerenda literatury przedmiotu z zakresu budowy wskaźników lub 
mierników dotyczących transferu wiedzy oraz innowacji w ramach sieci 
uzmysławia, jak ubogi jest dorobek naukowy w tym zakresie. Fragmenta-
ryczna literatura przedmiotu pozwoliła na zidentyfikowanie interesujących 
z punktu widzenia prowadzonych rozważań propozycji spojrzenia na poszu-
kiwane w tym opracowaniu mierniki i wskaźniki. Przy czym miernik wg 
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Słownika języka polskiego (PWN) jest miarą, wskaźnikiem określającym 
wielkość, jakość lub wartość danej cechy charakteryzującej badane zjawi-
sko. Miernik może być również traktowany, rozumiany, jako kryterium oce-
ny zjawiska. 

W statystyce wskaźnik definiowany jest natomiast jako liczba wyrażają-
ca ujęty procentowo stosunek wielkości rozpatrywanych do przyjętej podsta-
wy. Wskaźnik może również być rozumiany jako liczba wyrażająca wzajem-
ny stosunek dwóch kategorii ekonomicznych. S. Nowak [2007, s. 165] okre-
śla wskaźnik (indicator) jako wybraną obserwację (indicatum), którą należy 
traktować jako obraz zmiennej (poddawanej badaniu). Wskaźnikami mogą 
być nie tylko zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, ale także fak-
ty i procesy łatwe do obserwacji, których istnienie pozwala przypuszczać, że 
dane zdarzenie (lub własność) wystąpiła. Oznacza to, że istnieje powiązanie 
między tymi trzema terminami – miernik mierzy wskaźnik indicatum (czyli 
cechy zjawiska, którego pomiar nas interesuje). Próbując przełożyć te teore-
tyczne rozważania na grunt prowadzonych analiz można stwierdzić, że in-
dicatum byłoby to zjawisko oddziaływania wydarzeń targowych na poziom 
usieciowienia i związane z tym aspekty tworzenia nowej wiedzy, jej trans-
feru oraz generowania innowacji. Wskaźnik określa natomiast poziom nasi-
lenia tego oddziaływania wydarzeń targowych. A z uwagi na fakt, że jest to 
zjawisko niemierzalne jedną liczbą, wymaga to zbudowania zestawu mier-
ników, które pozwolą je opisać. Ten ostatni aspekt, jak się wydaje, stwarza 
najwięcej problemów empirycznych. 

M.T. Holi, R. Wickramasinghe i M. v. Leeuwen [2008] podjęli się zbada-
nia podobnego problemu, polegającego na określeniu miar oceny działalno-
ści transferu wiedzy. Jednak w przypadku tego przedsięwzięcia zadanie było 
dużo prostsze, ponieważ odnosiło się do działalności uniwersytetów, których 
zróżnicowanie działalności pozwala na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie 
określonych miar tego zjawiska. W niniejszym opracowaniu godny uwagi 
jest istotny fragment metodyki prowadzonych badań, ponieważ klasycznie 
autorzy rozpoczęli od identyfikacji istniejących miar i definicji w dotychczas 
opublikowanej literaturze, natomiast w drugiej kolejności ustalili najważ-
niejszych interesariuszy w procesie transferu wiedzy. W badaniu pomiaru 
transferu wiedzy wyróżnili osiem mechanizmów odpowiadających dokład-
nemu pomiarowi transferu wiedzy. Na pierwszym miejscu wyróżnili sieci 
(w tym społeczne, opierające się na relacjach między naukowcami a przed-
stawicielami środowisk gospodarczych), następnie doskonalenie zawodowe 
(ang. continuing professional development), doradztwo, wspólne badania, 
prace zlecone, licencje, spin-out oraz nauczanie (dydaktyka) i dostęp do no-
woczesnego sprzętu. 

Z uwagi na swój często nieformalny charakter, sieci są trudne do pomia-
ru w zakresie transferu wiedzy. Autorzy cytowanego opracowania zasugero-
wali wykorzystanie dwóch miar (jakościowej i ilościowej) w odniesieniu do 
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sieci. W tym przypadku miarą ilościową byłaby liczba wspólnych projektów 
badawczych, natomiast jako miarę o charakterze jakościowym przyjęto by 
odsetek wydarzeń sieciowych prowadzących do takich wspólnych inicjatyw 
badawczych. Lista pozostałych mierników zaproponowanych przez autorów 
nie odpowiada merytorycznie celowi tego opracowania. Tym niemniej na 
podstawie przeglądu literatury i doświadczeń z innych badań Autorzy pod-
jęli się próby stworzenia listy mierników odnoszących się do branży spotkań 
(targowej) i wartych wymienienia, w skład której wchodzą następujące ele-
menty:
• liczba osób spotykających się na wydarzeniu prowadzącym do transferu 

wiedzy,
• wielkość dochodów od osób uczestniczących w wydarzeniu,
• liczba sesji edukacyjnych prowadzonych podczas wydarzenia,
• liczba osób uczestniczących w sesjach edukacyjnych podczas wydarze-

nia,
• liczba podpisanych kontraktów,
• wartość podpisanych kontraktów,
• udział w rynku poszczególnych podmiotów (wystawców),
• liczba klientów poszczególnych wystawców,
• liczba wspólnych projektów badawczych (wystawców z dowolnymi 

uczelniami),
• długość trwania wspólnych projektów badawczych (wystawców z uczel-

niami),
• liczba posiadanych licencji przez wystawców,
• łączny roczny przychód z posiadanych licencji,
• liczba produktów wystawców pochodzących z licencji.

Wykorzystanie wysokospecjalistycznych usług biznesowych 
w przemyśle spotkań

Badanie transferu wiedzy w branży spotkań było jednym z elementów 
analiz prowadzonych przez zespół z Katedry Turystyki Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. Głównym celem badań była analiza współpracy 
turystyki biznesowej (rozumianej jako przemysł spotkań) z dostawcami wy-
sokospecjalistycznych usług biznesowych (ang. KIBS) w zakresie tworzenia 
innowacji w branży1. Materiał empiryczny został zgromadzony przez wy-
korzystanie ankietyzacji (wśród świadczących usługi z zakresu bazy nocle-
gowej, gastronomicznej oraz podmiotów organizacji wydarzeń), największy 
ładunek informacji uzyskano jednak podczas przeprowadzonych szesnastu 

1 Projekt pt. „Analiza współpracy firm turystyki biznesowej z dostawcami wybranych wy-
sokospecjalistycznych usług biznesowych (WSUB) w Krakowie oraz perspektywy rozwoju tej 
współpracy” (2011/01/D/HS4/03983), sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw PCO (ang. professional con-
gress organizers) oraz agencji eventowych. Z racji badania całej branży spot-
kań niektóre fragmenty wywiadów dotyczyły również organizacji targów. 
Najlepiej związki merytoryczne kluczowych terminów, z punktu widzenia 
sieci powiązań organizacyjnych (czyli bez istniejących i nowo powstałych 
powiązań wśród wystawców i odwiedzających), przedstawia graf sieciowy 
(ryc. 1.). 

Ryc. 1. Sieć powiązań merytorycznych z terminem „transfer wiedzy”

Fig. 1. The network merit links of the term "knowledge transfer"

Źródło/Source: Borodako, Berbeka, Rudnicki [2016, s. 227].

Na podstawie uzyskanego materiału empirycznego można stwierdzić, 
że respondenci podając termin „transfer wiedzy” najczęściej w tym kontek-
ście przytaczali również inne kluczowe pojęcia. Wobec tego, biorąc pod uwa-
gę prowadzone obecnie badania miernika transferu wiedzy, z wymienianych 
pojęć szczególniejszą uwagę można zwrócić na:
1. Dysponowanie wiedzą techniczną dotycząca organizacji wydarzeń 

(w tym targów). Wiedza techniczna z jednej strony może być utożsamia-
na z określoną technologią (obrazem czego jest urządzenie lub maszy-
na), z drugiej zaś – może być rozumiana jako wiedza dotycząca posługi-
wania się tym urządzeniem/maszyną, obsługi tego urządzenia, ale tak-
że jako wiedza niezbędna do doradztwa w zakresie możliwości sprzętu 
w celu zaspokojeniu potrzeb klienta, a nawet wyjścia szerzej poza jego 
zdiagnozowane potrzeby. 

2. Tworzenie innowacji w branży wydarzeń oraz branżach, których doty-
czą wydarzenia.
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3. Kopiowanie pomysłów wygenerowanych przez inne zespoły kreatywne. 
4. Uczenie się firm z kategorii profesjonalnych organizatorów kongresów 

(ang. PCO), polegające na gromadzeniu wiedzy poprzez aktywność za-
wodową pracowników oraz szkolenia. 

5. Doświadczenie firm PCO jako obraz posiadanej przez pracowników/
właścicieli wiedzy ukrytej (czyli cichej, wykorzystywanej w codziennej 
pracy i trudnej do przekazywania).

6. Podwykonawcy tworzący wspólnie z klientem wydarzenia oraz zlecenio-
dawcą sieć powiązań biznesowych. 
W świetle tych syntetycznie przedstawionych wyników badań można 

zaproponować następującą listę mierników do uwzględnienia w budowa-
niu syntetycznego wskaźnika potencjału wydarzeń targowych w zakresie 
transferu wiedzy: liczba podmiotów współpracujących (podwykonawców), 
typ imprezy targowej (B2B, B2C lub B2BC), cykliczność wydarzenia (liczba 
dotychczasowych edycji) oraz liczba podmiotów z branż KIBS (wg działów 
69+70+71+72+73+74+82.3 – Usługi Profesjonalne, Naukowe i Technicz-
ne – sekcja M wg PKD).

Sieci w organizacji wydarzenia biznesowego

Równocześnie z badaniami prowadzonymi w Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie, od 2012 roku zespół badawczy pracowników Katedry 
Strategii Marketingowych oraz Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu realizował projekt, którego celem była analiza współ-
pracy oraz dyfuzji wiedzy w sieciach biznesowych tworzonych w przemyśle 
spotkań oraz ocena wpływu tych zjawisk na proces innowacji2.

Ramą koncepcyjną badań było podejście sieciowe oparte na założe-
niach wypracowanych przez grupę Industrial Marketing and Purchasing 
(IMP), skupiające się na analizie trzech elementów: działaniach sieciowych, 
obrazach sieci jej uczestników oraz efektach z działań w sieci [Håkansson 
i in. 2009]. Zgodnie z tym podejściem sieci nie mają sformalizowanego cha-
rakteru, a ich identyfikacja oparta jest na trzech wymiarach: pozycji, rela-
cji i strukturze. W tych warunkach pozycja w sieci jest określana przez jej 
uczestników, którzy definiują, z kim wchodzą w interakcje, przy czym im 
w większym stopniu relacje bazują na zaufaniu i wzajemności, tym łatwiej 
przebiega proces dzielenia się wiedzą oraz pozostałymi zasobami, bowiem 
łatwiejsze do zaakceptowania jest ryzyko związane z udostępnieniem tych 
zasobów. Wymiana wiedzy w sieci powinna ostatecznie prowadzić do osiąg-
nięcia spodziewanych efektów w formie innowacji o charakterze otwartym 

2 Projekt pt. „Dzielenie się wiedzą a proces innowacji: podejście sieciowe” (UMO-2011/03/B/
HS4/03584), sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.



225SIECI BIZNESOWE W TURYSTYCE...

[Chesborough 2003; Gulati i inni 2000, Hung 2002; Zieliński 2014], które 
należy zatem traktować jako obiektywny miernik procesu dzielenia się wie-
dzą. Dzielenie się wiedzą w sieci biznesowej dokonuje się w trzech płaszczy-
znach [Håkansson i inni 2009]: istniejącej wiedzy (konfrontowanie i porów-
nywanie bądź potwierdzanie i testowanie), nowej wiedzy (kreowanie wiedzy 
poprzez wykorzystanie słabych więzi lub strukturalnych luk w sieci bądź 
konsolidowanie wiedzy w sieci poprzez wzmacnianie relacji), aktywności 
sieciowej (aktywny transfer lub bycie zmuszanym do dzielenia się wiedzą 
przez inne podmioty). Relacje i połączenia z innymi podmiotami oraz po-
ziom zaufania są równie istotne jak własne możliwości badawczo-produkcyj-
ne [Chesborough 2003; Nonaka, Toyama, Konno 2000; Camisón, Monfort-
-Mir, 2012; Czernek 2012].

Szczegółowej analizie poddano sieci tworzone w celu realizacji trzech 
organizowanych w Poznaniu wydarzeń biznesowych: konferencji branżowej 
Association of Business Service Leaders,, odbywającej się w dniach 22-23 
maja 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich [Lesz-
czyński, Zieliński, Zmyślony 2014] oraz dwóch corocznych imprez targo-
wych: Innowacje – Technologie – Maszyny, odbywającej się w czerwcu [Lesz-
czyński, Zieliński 2015] oraz Międzynarodowych Targów Ochrony Środo-
wiska Poleko, odbywających się w październiku [Leszczyński, Zieliński, 
Zmyślony 2015]. W ramach projektu prowadzono badania jakościowe w for-
mie standaryzowanych wywiadów pogłębionych z podmiotami współpra-
cującymi na rzecz tworzenia wydarzenia (sieć organizacyjna) oraz badania 
ilościowe techniką ankiety przeprowadzonej wśród wystawców i odwiedza-
jących (sieć partycypacyjna) w trakcie trwania wydarzeń.

Przeprowadzone badania pozwoliły sformułować istotne wnioski w za-
kresie dzielenia się wiedzą w sieciach biznesowych branży spotkań. Po 
pierwsze, oprócz wskazanych już w niniejszym artykule dwu perspektyw 
– organizacyjnej oraz partycypacyjnej – strukturę sieci można identyfiko-
wać na podstawie poziomów produktu, jaki tworzą (czyli imprezy targowej 
lub innego rodzaju spotkania czy wydarzenia biznesowego), wyodrębnia-
jąc przy tym innowacje powstające na poszczególnych poziomach w wyni-
ku międzypodmiotowej wymiany wiedzy [Leszczyński, Zieliński, Zmyślony 
2015]. Sieć skupioną wokół produktu podstawowego tworzą kluczowi akto-
rzy: organizator imprezy targowej, dostawca miejsca oraz wystawcy i odwie-
dzający. Poziom produktu wzbogaconego pozwala włączyć do sieci podmioty 
z otoczenia biznesowego, których wiedza umożliwia generowanie innowa-
cji w ramach programu merytorycznego targów (stowarzyszenia branżowe, 
uniwersytety, parki naukowe i technologiczne oraz media) oraz które wno-
szą wiedzę organizacyjną (dostawcy usług oraz logistyka). Oba te wzajem-
nie przenikające się poziomy sieci kontrolowane są przez operatora targów, 
przy czym integralność sieci zapewnia spójność (ale nie tożsamość) celów 
aktorów. Trzeci poziom sieci formuje się na bazie produktu szerokiego, sku-
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piającego usługodawców obsługujących popyt wtórny aktorów kluczowych: 
przedsiębiorstwa noclegowe, transportowe, gastronomiczne, marketingowe 
itp. Na tej płaszczyźnie sieć biznesowa, która powstała w celu organizacji 
imprezy targowej, staje się integralnym elementem regionalnego systemu 
gospodarczego, jednak należy podkreślić, że dyfuzja innowacji i dzielenie się 
wiedzą, będące podstawą produktu targowego i zasilające gospodarkę regio-
nalną, występują na wszystkich trzech poziomach produktu.

Po drugie, zakres wymiany wiedzy w sieci targowej jest zależny od po-
ziomu produktu oraz rodzaju innowacji [Leszczyński, Zieliński 2015]. Moż-
na wyróżnić innowacje kreowane przez sieć (np. seminarium tematyczne, 
którego treść oraz potrzeba zorganizowania musi być zweryfikowana przez 
różnego rodzaju aktorów) oraz innowacje wspomagane przez sieć (np. nowe 
elementy w programie targów, powstałe z inicjatywy organizatora i testowa-
ne w praktyce w trakcie wydarzenia). Biorąc pod uwagę działania organiza-
tora targowego, na poziomie produktu podstawowego można zaobserwować 
dwie postawy: niechęć do dzielenia się własną wiedzą występuje równocześ-
nie z chęcią do konfrontowania dotychczasowej wiedzy przy wykorzystaniu 
tzw. słabych więzi [Granovetter 1983], natomiast chęć do dzielenia się wie-
dzą występuje w ramach potwierdzania dotychczasowej wiedzy oraz dąże-
nia do konsolidowania wiedzy wszystkich aktorów w sieci. Z kolei na pozio-
mie produktu wzbogaconego występuje aktywna wymiana wiedzy poprzez 
potwierdzanie istniejącej wiedzy oraz konsolidowanie wiedzy sieciowej. Na 
poziomie produktu szerokiego obserwuje się niski poziom dzielenia się wie-
dzą. Obrazy sieci, oczekiwane efekty z wymiany wiedzy oraz podejmowane 
działania przez wszystkich aktorów (nie tylko organizatora targów) charak-
teryzują się najniższą intensywnością, a zatem spójność celów oraz kontrola 
sieci przez operatora targów są na tyle niskie, że można mówić o granicach 
sieci [Leszczyński, Zieliński 2015]. Tam, gdzie kończy się sieć powiązań, za-
czyna się efekt jazdy na gapę (free riding), przejawiający się w tym przy-
padku podnoszeniem cen przez usługodawców (np. hotelarzy, restaurato-
rów) w czasie zwiększonego popytu, bez zaangażowania we wspólne tworze-
nie produktu targowego [Leszczyński, Zieliński, Zmyślony 2015]. Z drugiej 
zaś strony zbytnia kontrola procesu dostarczania wartości przez podmiot 
posiadający największą i najbardziej kluczową wiedzę z punktu widzenia 
organizacji wydarzenia biznesowego (w tym przypadku organizatora tar-
gów) ogranicza wymianę wiedzy, a nawet może doprowadzić do powiązań 
typu niewolniczego, które cechuje dominacja zamiast współpracy [Leszczyń-
ski, Zieliński, Zmyślony 2014]. Należy jednak dodać, że dotyczy to przede 
wszystkim wydarzeń migrujących lub znajdujących się we wczesnym cyklu 
życia produktu.

Po trzecie, analizując procesy dzielenia się wiedzą na poziomie produk-
tu szerokiego, który występuje na styku sieci mikroekonomicznej (skupio-
nej wokół imprezy targowej) oraz sieci mezoekonomicznej (mającej wymiar 
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branżowy o zakresie regionalnym), należy wziąć pod uwagę także zewnętrz-
ne uwarunkowania dzielenia się wiedzą. Przedsiębiorstwa mają skłonność 
do przestrzennej koncentracji działalności, czego jednym z najistotniejszych 
motywów i jednocześnie efektów jest dostęp do informacji i wiedzy. Obserwu-
je się dwa rodzaje tych efektów, nazywanych efektami aglomeracji: korzyści 
lokalizacji [Marshall 1925], wynikające z koncentracji przedsiębiorstw tej 
samej gałęzi/branży (lub branż blisko powiązanych) oraz korzyści urbaniza-
cji [Jacobs 1969], wynikające z koncentracji przedsiębiorstw różnorodnych 
gałęzi gospodarczych, niezależnie od własnej działalności. Wynika z tego, że 
im większa jest koncentracja przestrzenna podmiotów oraz im wyższy jest 
poziom rozwoju gospodarczego w mieście, w którym odbywa się impreza tar-
gowa, tym lepsze są możliwości dyfuzji wiedzy powstałej podczas jej trwania.

Na podstawie wyników badań oraz przedstawionych wniosków listę 
mierników niezbędnych do zbudowania syntetycznego wskaźnika transfe-
ru wiedzy w branży targowej można uzupełnić następującymi elementami:
• liczba aktorów tworzących sieć na poziomie produktu podstawowego 

i wzbogaconego;
• liczba patronatów lub strategicznych partnerów branżowych, nauko-

wych i medialnych;
• liczba stowarzyszeń, parków technologicznych i naukowych, instytucji 

naukowych i mediów biorących udział w targach w charakterze wystaw-
ców;

• liczba warsztatów i seminariów konferencyjnych organizowanych w ra-
mach targów;

• liczba innowacji produktowych w programie targów;
• liczba imprez targowych odbywających się w mieście;
• liczba miejsc noclegowych lub pokoi hotelowych zlokalizowanych w gra-

nicach miasta;
• liczba podmiotów gospodarczych (lub spółek) w mieście;
• liczba podmiotów gospodarczych (lub spółek) należących do branż, któ-

rych dotyczy impreza targowa;
• liczba uczelni wyższych w mieście;
• wartość regionalnego PKB;
• poziom zaufania społecznego.

Założenia konstrukcyjne modelu wskaźnika potencjału
wydarzenia targowego w zakresie transferu wiedzy

Na podstawie przeglądu literatury oraz w wyniku badań prowadzonych 
w dwóch uczelniach zgromadzono propozycje 27 mierników dotyczących 
potencjału wydarzeń targowych w zakresie generowania transferu wiedzy. 
Charakteryzują one zarówno samo dzielenie się wiedzą, jak i czynniki wa-
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runkujące ten proces. Mimo iż większość z nich przyjmuje formę mierników 
prostych (wyrażonych za pomocą jednej zmiennej), ich forma nie została 
ostatecznie ustalona, dlatego konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego 
postępowania badawczego. Powinno się ono składać z następujących czyn-
ności:
1) uzupełnienie listy o mierniki charakteryzujące lokalną branżę spotkań 

oraz potencjał targowy; 
2) weryfikacja wzajemnej redundantności mierników, aby nie dublować in-

formacji o tych samych lub podobnych cechach transferu wiedzy;
3) uporządkowanie zbioru poprzez tworzenie sfer oraz kategorii zgod-

nie z wnioskami z przeprowadzonych badań oraz zaproponowanie wag 
(istotności);

4) weryfikacja mierników pod kątem ich obserwowalności oraz określenia 
rodzaju źródeł danych;

5) optymalizacja formy mierników i ewentualna zmiana ich budowy oraz 
ustalenie kierunku preferencji;

6) normalizacja mierników;
7) obliczenie wskaźnika syntetycznego.

Z uwagi na początkową fazę prezentowanych badań oraz ograniczo-
ną objętość artykułu możliwe jest zaproponowanie modelu syntetycznego 
wskaźnika potencjału wydarzenia w zakresie transferu wiedzy, a więc wynik 
pierwszych trzech punktów postępowania badawczego. Modelowy wskaźnik 
przyjmuje formę struktury mierników umożliwiających potencjalny pomiar 
imprezy targowej w warunkach optymalnej dostępności źródeł danych. In-
nymi słowy, modelowy wskaźnik składa się z mierników obserwowalnych 
i możliwie najszerzej charakteryzujących potencjał wydarzenia w zakresie 
transferu wiedzy.

Uzupełnienie listy mierników o miary charakteryzujące lokalną bran-
żę spotkań (w tym przypadku branżę targową) oraz weryfikacja redundan-
tności pozwoliły uzyskać zbiór 32 mierników (ryc. 2). Biorąc pod uwagę do-
świadczenia autorów oraz wnioski z poprzednich badań nad sieciami bi-
znesowymi w branży spotkań przyjęto, że mierniki powinny pozwalać na 
pomiar potencjału transferu wiedzy zarówno w odniesieniu do perspekty-
wy organizacyjnej, jak i partycypacyjnej. Podział ten stanowi jedną z trzech 
przenikających się płaszczyzn, na których zbudowany jest proponowany mo-
del wskaźnika. Drugą płaszczyzną jest poziom badanej sieci, zgodnie z któ-
rą można rozróżnić sieć biznesową, tworzoną przez aktorów bezpośrednio 
zaangażowanych w wydarzenie i tworzących intensywne relacje bazujące 
na częstych interakcjach, oraz sieć mezoekonomiczną (regionalną). Trzecią 
płaszczyzną strukturalną wskaźnika stanowią poziomy produktu targowe-
go. Wynikiem subiektywnej decyzji autorów – popartej jednak przeglądem 
literatury oraz dotychczasowym doświadczeniem badawczym – ustalono, że 
z punktu widzenia potencjału w zakresie transferu wiedzy bardziej istotne 
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Wyjaśnienia: OW/OM/OT/PW/PM – analityczne identyfikatory mierników; 
[W] – źródła wtórne; [P] – źródła pierwotne

Ryc. 2. Model wskaźnika potencjału wydarzenia targowego w zakresie transferu wiedzy

Fig. 2. The model of trade fair knowledge transfer potential index

Źródło/Source: Opracowanie własne/Own elaboration.
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znaczenie powinny mieć mierniki określające sieć partycypacyjną oraz po-
ziom wydarzenia, dlatego sferom tym przypisano wagę 70% w tworzeniu 
wskaźnika syntetycznego. Konsekwencją tej decyzji jest przypisanie wagi 
30% miernikom określającym sieć organizacyjną (i otoczenie sieci) oraz po-
ziom mezoekonomiczny. Wszystkie zaproponowane mierniki charakteryzuje 
dodatni kierunek preferencji (im więcej, tym lepiej).

Zaprezentowany model w zamierzony sposób składa się w większości 
z mierników prostych (jednoparametrowych). Uproszczenie to jest kon-
sekwencją dążenia autorów do możliwie największej uniwersalności za-
proponowanego wskaźnika syntetycznego. Jego wykorzystanie w prakty-
ce wiąże się z koniecznością budowy względnych (złożonych) wskaźników 
cząstkowych, jednak przyjęcie odpowiednich miar, będących punktami od-
niesienia (tworzących mianowniki tych wskaźników cząstkowych), zależy 
od celu konkretnej analizy. W przypadku wykorzystania go do porównania 
poszczególnych imprez targowych odbywających się w różnych miastach, 
z perspektywy przedsiębiorstwa rozważającego udział w jednym z nich, 
miarami odniesienia powinny być dane o zasięgu krajowym, natomiast 
w przypadku wykorzystania modelu do porównania imprez odbywających 
się w tym samym mieście lub organizowanych przez tego samego organi-
zatora, miarami odniesienia powinny być dane o zasięgu regionalnym lub 
miejskim.

Należy podkreślić, że zaproponowany model ma charakter komparatyw-
ny. Wynika to z faktu, że dla zdecydowanej większości mierników niemoż-
liwe jest ustalenie wzorca, czyli maksymalnego lub optymalnego poziomu 
natężenia cechy poddanej pomiarowi. Dlatego pomiar potencjału transferu 
wiedzy tylko dla jednego wydarzenia jest pozbawiony sensu. Ze względu na 
niemożność ustalenia wzorca zalecane jest przyjmowanie w miarę możliwo-
ści miar wskaźników udziałowych (porównywanie do tego samego zjawiska 
w większym zakresie przestrzennym) dla osiągnięcia możliwie obiektywne-
go obrazu potencjału danych wydarzeń w zakresie transferu wiedzy.

Stosowanie proponowanego modelowego wskaźnika potencjału wyda-
rzeń w zakresie transferu wiedzy wymaga wykorzystania zróżnicowanych 
źródeł danych. Większość mierników (19, czyli 59%) oparta jest na źródłach 
wtórnych, przede wszystkim danych gromadzonych przez Główny Urząd 
Statystyczny, Polską Izbę Przemysłu Targowego, Poland Convention Bu-
reau POT oraz indywidualnych organizatorów targowych. Pozyskanie da-
nych do pomiaru 13 (41%) wskaźników wymaga natomiast przeprowadze-
nia dodatkowych badań bezpośrednich metodą wywiadów pogłębionych, 
przede wszystkim w celu identyfikacji sieci powstałej dla realizacji i party-
cypacji w poszczególnych imprezach targowych. Wiąże się to z koniecznoś-
cią poniesienia nakładów finansowych, czasowych i organizacyjnych, warto 
jednak zaznaczyć, że informacje zgromadzone w wyniku badań bezpośred-
nich dotyczą przede wszystkim poziomu wydarzenia (produkt podstawowy 
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i wzbogacony) zarówno w odniesieniu do sieci organizacyjnej, jak i partycy-
pacyjnej. Dodatkowo, niektóre wskaźniki charakteryzuje ograniczony po-
ziom obserwowalności nawet w przypadku wykorzystania źródeł pierwot-
nych. Problem ten dotyczy np. wskaźników PW4, PW5, PW6, OW6, OM5, 
PM4, PM5 (patrz ryc.1). Uwarunkowania te sprawiają, że praktyczne wy-
korzystanie proponowanego wskaźnika w pełnej wersji modelowej może być 
ograniczone do mierników opartych na źródłach wtórnych. 

Wnioski

Popularność tematyki dotyczącej funkcjonowania sieci oraz zachowań 
innowacyjnych podmiotów gospodarczych wskazuje na potrzebę rozpozna-
nia zjawisk i procesów towarzyszących generowaniu, transferowi i absorpcji 
wiedzy, aby możliwe było ich stymulowanie w gospodarce. Branża spotkań 
wnosi do gospodarki lokalnej tymczasowe produkty – spotkania i wydarze-
nia – których organizacja wymaga wymiany wiedzy między różnorodnymi 
podmiotami. Jednocześnie efektem spotkań i wydarzeń biznesowych jest 
wartość dodana w formie nowej wiedzy, która może być transferowana do 
gospodarki [Celuch 2015]. Problemem jest jednak pomiar tej wiedzy oraz 
określenie, które rodzaje spotkań, która tematyka i jaka lokalizacja przyno-
si najwyższą wartość dodaną w tym aspekcie. Propozycja modelu wskaźnika 
potencjału imprez targowych w tym zakresie stanowi pierwszą próbę odpo-
wiedzi na tak sformułowane potrzeby.

Dzięki zastosowaniu wskaźnika potencjału wydarzenia biznesowego 
w zakresie transferu wiedzy potencjał spotkań i wydarzeń określać moż-
na nie tylko w wymiarze realnym (historycznym), ale także potencjalnym 
(przyszłym), a więc jeszcze przed wydarzeniem. Jest to istotne dla oceny da-
nego wydarzenia przez przedsiębiorstwa i instytucje, niezbędnej do podję-
cia decyzji odnośnie do ich zaangażowania organizacyjnego lub partycypacji 
w danym wydarzeniu, a także przez władze lokalne w zakresie określenia 
wpływu danego wydarzenia w transfer wiedzy do gospodarki lokalnej.

Warto jednak wskazać na ograniczenia w zakresie stosowania propono-
wanego wskaźnika, które wynikają zarówno z jego budowy, jak i uwarun-
kowań związanych z naturą samej wiedzy. Przede wszystkim ma on cha-
rakter potencjalny, stanowi propozycję badawczą jeszcze niezweryfikowaną 
w praktycznym pomiarze. Drugim ograniczeniem jest jego relatywny cha-
rakter, co oznacza, że niemożliwy jest pomiar indywidualnej imprezy targo-
wej bez odniesienia wyników do innej tego typu imprezy. Komparatywność 
wskaźnika jest jego cechą obiektywną, wynikającą z uwarunkowań pomia-
rów zjawisk ekonomicznych. Dodatkowo wykorzystanie wskaźnika w peł-
nym proponowanym zakresie wymaga przeprowadzenia czasochłonnych 
i kosztochłonnych badań pierwotnych. Ponadto jego konstrukcja opiera się 



232 KRZYSZTOF BORODAKO, PIOTR ZMYŚLONY

na subiektywizmie autorów w zakresie ich dotychczasowych doświadczeń 
badawczych oraz arbitralnych decyzji dotyczących jego konstrukcji, które 
wymagają dyskusji naukowej. W końcu wskaźnik ograniczony jest do wiedzy 
powstałej i transferowanej w ramach jednego typu wydarzenia biznesowego. 
Jeśli zostanie on pozytywnie zweryfikowany w następnych etapach bada-
nia, logiczne wydaje się ukierunkowanie dalszych wysiłków badawczych na 
rzecz konstrukcji analogicznego modelu dla innych rodzajów spotkań i wy-
darzeń lub stworzenie ogólnego wskaźnika dla nich wszystkich.
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BUSINESS NETWORKS IN TOURISM:
CONCEPTION OF KNOWLEDGE TRANSFER INDEX

FOR THE EXHIBITION INDUSTRY

Abstract

Purpose. An attempt to determine the nature and components of the synthetic index measur-
ing the impact of trade fair events on knowledge transfer.
Method. The synthesis of literature review and the authors’ experience arising from partici-
pation in two research projects on the cooperation and knowledge transfer in the meeting in-
dustry in the form of a multidimensional index model proposed as a measure of the actual and 
potential knowledge transfer within and as a result of trade fair events.
Findings. 32 measures were selected forming a synthetic index measuring the impact of fair 
events on knowledge transfer. They were grouped in three dimensions: organizational/partici-
patory networks; the level of network; the level of trade fair product.
Research and coclusion limitations. (1) The article is a work-in-progress study and the 
findings are progressive in their nature. (2) The potential nature of the index model which is 
unverified in the practical measurement. (3) The comparative nature of the index model which 
can be useful for comparisons of trade fair events. (4) The index model is limited to one type of 
business event - trade fairs.
Practical implications. The presented index may be useful for firms during their decision 
process regarding the organizational involvement or participation in selected trade fair events, 
as well as for local authorities in determining the impact of the trade fair events on knowledge 
transfer to the local economy.
Originality. The proposed index model represents the first attempt presented in the litera-
ture. So far, only concepts of indexes measuring the economic impact of fair events on local or 
regional economy were presented.
Type of paper. The article presents theoretical concepts.

Key words: meeting industry, exhibition industry, knowledge transfer, business networks, 
business tourism.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


