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Pani Żaneta Berus prowadząca firmę konsultingową In2Win jest członkiem Stowarzyszenia Branży
Eventowej od 2015 roku. Przez dwie kadencje pełniła zaszczytną funkcję Członka Zarządu w tej
prestiżowej organizacji zrzeszającej organizatorów, lokalizacje oraz dostawców usług.
Żaneta Berus dała się poznać jako osoba niezwykle dynamiczna, pozytywnie myśląca, z szerokimi
kontaktami i znajomością rynku, co przydaje się w codziennym funkcjonowaniu stowarzyszenia.
Pani Żaneta Berus od ponad 25 lat działa aktywnie w sektorze MICE (kongresy, spotkania, targi,
eventy), w szczególności jest rozpoznawalna w środowisku targowym i dzięki swemu doświadczeniu
porusza się sprawnie na rynku polskim oraz rynkach międzynarodowych.
Dzięki jej działaniom na rynkach międzynarodowych, możliwe stało się członkostwo SBE w
prestiżowym stowarzyszeniu międzynarodowym IAEE (International Association of Exhibitions and
Events) oraz podpisano porozumienia SBE z tą organizacją oraz z Indyjskim Stowarzyszeniem IEIA
(Indian Exhibition Industry Association), co zapewnia stowarzyszeniu i jego członkom większą
rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.
Żaneta Berus i jej firma In2Win działa w prestiżowym IAEE od wielu lat i jest licencjonowanym
wykładowcą programu CEM (Certified in Exhibition Management) tego stowarzyszenia.
Żaneta Berus chętnie angażuje się w rozmaite akcje społeczne (jak np. ELFY), pomoc branży eventowej
– wspólnie z innymi przedstawicielami SBE działa bowiem w Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
konsultującej z rządem możliwości wsparcia dla branży MICE. Jest też wykładowcą programu Event
Management prowadzonego przez SBE na Uniwersytecie Warszawskim.
Za swoje działania na rzecz samorządu i zasługi dla promocji Polski, Żaneta Berus otrzymała Srebrny
Krzyż Zasługi, drugie najważniejsze odznaczenie państwowe, przyznane przez Prezydenta RP. Także
branża eventowa doceniła jej zaangażowanie. Uhonorowana została tytułem MP-12, jako najlepszy
menedżer obiektu w kategorii Dostawca-Venue. Żaneta Berus odebrała także wyróżnienie branżowe tytuł „Osobowość Roku” w kategorii „Menadżer obiektu”, a także Odznakę „Zasłużona dla turystyki”
przyznawaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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