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Czwarta odsłona Kraków Network (15 grudnia) przebiegła w pełnej 
optymizmu atmosferze i co najważniejsze, przyniosła podsumowanie 
działalności platformy networkingowej na przestrzeni pierwszego roku 
jej działania oraz wyznaczyła bardzo konkretne cele, które będą 
w najbliższej przyszłości realizowane. 
Ostatnie w tym roku spotkanie zainaugurowała dyrektor Krakowskiego 
Biura Festiwalowego Izabela Helbin, która wyraziła radość z działalno-
ści Kraków Network, dziękując uczestnikom za zaangażowanie 
i przypominając m.in. emocjonujące spotkanie z 22 września, które 
stało się impulsem do zmian i wyznaczyło nowe kierunki działań. Nie 
zabrakło również życzeń z okazji nadchodzących Świąt. 

Następnie Michał Zalewski z ICE Kraków poinformował uczestników 
o tym, że wrześniowe, burzliwe i jednocześnie niesłychanie wartościo-
we dla organizatorów spotkanie zaowocowało kolejnymi rozmowami, 
tym razem już w węższym gronie rozmówców takich jak: Anna Jędrocha, 
Krzysztof Jędrocha i Piotr Wilczek, a także Małgorzata Przygórska-
-Skowron, Katarzyna Gądek (UMK) i Konrad Kozioł (Tauron Arena 
Kraków). W wyniku tych rozmów powstał plan na rok 2016, koncentrują-
cy się na czterech obszarach, będących konsekwencją wysuwanych 
wcześniej postulatów: 1. współpraca z Ambasadorami Kongresów i Stowarzyszeniem 

 „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP) oraz powołanie Klubu 
 Ambasadorów Kongresów w Krakowie,
2. synergia i współzawodnictwo z przemysłem spotkań w Katowi-
 cach i Rzeszowie,
3. sterowanie przemysłem spotkań biznesowych w Krakowie: 
 badania, statystki i pakiety,
4. PR i promocja krakowskiego przemysłu spotkań wśród mediów 
 oraz mieszkańców miasta.

Ustalono, że każdym z obszarów będzie zajmować się jedna z czterech 
grup roboczych, które mają swoich liderów w osobach: Anny Jędrochy 
z SKKP, Piotra Wilczka z Grupy A-05, Małgorzaty Przygórskiej-Skowron 
z Krakow Convention Bureau oraz Michała Zalewskiego z ICE Kraków. 
Uczestnicy grudniowej odsłony Kraków Network zostali gorąco zachę-
ceni do aktywnego włączenia się w prace wybranych przez siebie grup. 

Następnie czterech liderów poszczególnych obszarów przedstawiło 
plan na 2016 rok.



W pierwszym wystąpieniu Piotr Wilczek nakreślił misję Kraków Network, którą 
jest integracja środowiska partnerów na rynku organizacji spotkań w Krakowie, 
w celu ugruntowania roli polskiego lidera w tej dziedzinie oraz pozyskiwanie 
dużych wydarzeń dla Krakowa na arenie międzynarodowej. Strategiczne cele, 
jakie wskazał prezes A-05, to:

– kształtowanie wizerunku Krakowa jako miasta spotkań i jego promocja 
 w różnych środowiskach,

– budowa świadomości i potrzeby działania wśród władz miasta i środowisk 
 kongresotwórczych (naukowców, przedsiębiorców, biznesmenów),

– opracowanie formuły współpracy między poszczególnymi przedstawiciela-
 mi rynku spotkań w Krakowie,

– pozyskiwanie dużych, międzynarodowych wydarzeń dla Krakowa,

– wypracowanie pozycji Krakowa jako lidera w regionie.

Mamy ponad 20-letnią tradycję kształtowania wizerunku Krakowa jako miasta 
spotkań. Ten przekaz istnieje, ale wymaga profesjonalizacji oraz lepszego zorga-
nizowania. Należy również wykorzystać zalety Rzeszowa czy Katowic, by nie 
były one konkurencją – podsumował Piotr Wilczek. Jednocześnie zaznaczył, że 
Kraków ma mocną konkurencję nie tylko w Małopolsce czy na Śląsku, ale 
również w Warszawie i Wrocławiu. W związku z tym pojawia się potrzeba 
opracowania strategii marketingowej Krakowa jako miasta spotkań bizneso-
wych nie tylko w kontekście Rzeszowa i Katowic, ale i całego kraju. Co za tym 
idzie, istnieje również konieczność powołania komisji ds. środowisk kongreso-
twórczych, która w przyszłości koordynowałaby organizację konferencji 
i kongresów w przypadku dużej ilości tego typu zleceń.

Drugą prezentację dotyczącą powołania Klubu Ambasadorów wygłosiła Anna 
Jędrocha, która w skrócie opowiedziała słuchaczom, na czym polega program 
Ambasadorów Kongresów Polskich (m.in. na zachęcaniu osób mających 
kontakty zagraniczne – zwłaszcza naukowców, biznesmenów, specjalistów 
różnych branż – do skutecznego zapraszania do danego kraju międzynarodo-
wych konferencji i kongresów). Prezes SKKP punktem wyjścia do nakreślenia 
zadań swojej grupy roboczej uczyniła wypowiedzi dwóch Ambasadorów 

Kongresów – profesora Jacka Szepietowskiego i profesora Andrzeja Urbanika – 
mających doświadczenie w organizacji konferencji naukowych, którzy 
zgodnie zwrócili uwagę na niewystarczające wsparcie ze strony miasta 
i różnych instytucji dla organizatorów międzynarodowych konferencji oraz 
kongresów. Przytaczając wypowiedzi obu przedstawicieli nauki, Anna Jędro-
cha nakreśliła trzy zadania czekające na grupę, której jest liderką: 

–  stworzenie bazy danych osób (naukowców, przedsiębiorców) aktywnych 
 w działalności międzynarodowej oraz nawiązanie współpracy z krakowski-
 mi uczelniami, które mają doświadczenie w organizacji spotkań nauko
 wych i biznesowych wpisujących się w przemysł spotkań,

– rozbudowanie programu wsparcia  dla organizatorów kongresów między-
 narodowych i zapewnienie im pomocy w organizacji kongresów od strony 
 logistycznej,

– powołanie Krakowskiego/Małopolskiego Klubu Ambasadorów Kongresów. 
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Prelegentka zwróciła również uwagę na konieczność podjęcia działalności edukacyj-
nej wśród Ambasadorów: prowadzenia programów wsparcia w postaci omawiania 
zagadnień prawnych i �nansowych, zasad współpracy z branżą PCO, pozyskiwanie 
sponsorów, itp. 

Michał Zalewski, podsumowując wystąpienie Anny Jędrochy, powrócił do wspomnia-
nych w jej prezentacji Fam Trip i Site Inspection, które mają na celu przedstawianie 
�rmom zagranicznym oraz organizatorom kongresów nie tyle samych przedsię-
biorstw, co miast i regionów, a także ich potencjału w zakresie organizacji spotkań. 
Jest to więc szansa dla Krakowa na zaistnienie w świadomości organizatorów między-
narodowych.

Trzecia prezentacja, tym razem kierownik Krakow Convention Bureau Małgorzaty 
Przygórskiej-Skowron, dotyczyła świadomego i profesjonalnego sterowania przemy-
słem spotkań w Krakowie. Prelegentka nakreśliła wyzwania stojące przed jej grupą, 
do których należy:

– pozyskiwanie kongresów, zwłaszcza tych prestiżowych z punktu widzenia miasta 
 (z branży medyczno-farmaceutycznej, techniczno-informatycznej, ekonomiczno-
 politycznej),

– stworzenie kryteriów ocen kongresów oraz podniesienie rangi zarządzeń dotyczą-
 cych wspierania kongresów poprzez zaangażowanie autorytetu Prezydenta 
 Miasta Krakowa,

– stworzenie atrakcyjnej oferty miasta dla organizatorów konferencji, która wzmac-
 niałaby konkurencyjność Krakowa.

Małgorzata Przygórska-Skowron zwróciła uwagę na to, jak ważne jest wsparcie ze 
strony branży, które mogłoby polegać m.in. na stworzeniu specjalnych pakietów dla 
organizatorów kongresów obejmujących zniżki na przejazd komunikacją miejską, 
oferowane z dużym wyprzedzeniem stałe ceny na usługi, broszury reklamowe, wizyty 
dziennikarzy czy wolontariuszy. – Oczekiwania organizatorów kongresów są ogromne 
i wydaje mi się, że zawsze istnieje pytanie, czy warto im pomóc? Bo jeżeli warto, to być 
może przekonamy samych siebie oraz miasto, żeby skonstruować budżet przeznaczony 
na tego typu działalność – podsumowała w swoim wystąpieniu.

Jako ostatni wystąpił Michał Zalewski, który opowiedział słuchaczom 
o celach swojej grupy, zajmującej się PR-em przemysłu spotkań. Jest to:

– propagowanie informacji o tym, że przemysł spotkań w Krakowie istnieje 
 i prężnie się rozwija,

– stworzenie sieci kontaktów do osób zajmujących się komunikacją,

– zachęcenie przedstawicieli mediów do publikowania informacji o wyda-
 rzeniach, w które zaangażowani są przedstawiciele przemysłu spotkań,

– założenie publikacji (raz lub dwa na kwartał) zbiorczego artykułu 
 o krakowskiej branży spotkań.



Michał Zalewski podzielił się z gronem uczestników swoją obserwacją, 
że im więcej podmiotów – przedsiębiorstw, �rm, instytucji – pojawia się 
w informacjach prasowych, tym częściej są one publikowane, ponieważ 
artykuły nie są wtedy odbierane jako treści reklamowe, lecz jako artykuły 
kontekstowe. Prelegent wystosował również postulat, by w czasopi-
smach branżowych umieścić informację o działalności Kraków Network, 
zaś okazją ku temu uczynić pierwsze „urodziny”, które będą miały 
miejsce w przyszłym roku. – Byłby to dobry pretekst, by informować nie 
tylko lokalnie, ale w całej Polsce, że taka inicjatywa istnieje. Celem mojej 
grupy w 2016 roku jest nawiązanie stałej współpracy, po to, by mieć 
gwarancję publikacji o przemyśle spotkań w Krakowie i Małopolsce 
wśród pism branżowych oraz blogerów. Im szerszy zasięg informacji na 
temat naszego funkcjonowania, tym więcej osób będzie o nas wiedziało – 
podsumował. 

Na zakończenie spotkania uczestnikom przypomniano o możliwości 
dołączania do poszczególnych grup roboczych oraz rejestrowania się 
w serwisie internetowym LinkedIn, co ułatwi kontakt i wymianę 
informacji. 

2015 rok dobiega końca, jednak nie kończy się działalność Kraków 
Network. Przed jego uczestnikami kolejny rok: pełen pracy, wyzwań 
i wspólnej walki o kształtowanie wizerunku Krakowa jako miasta 
spotkań, a co za tym idzie profesjonalne pozyskiwanie dużych, między-
narodowych wydarzeń we współpracy z władzami miasta i różnymi 
środowiskami: naukowców, przedsiębiorców, samorządowców i miesz-
kańców. Pierwszym zadaniem Kraków Network będzie zaś informowa-
nie ich o swojej działalności oraz mocniejsze zaakcentowanie swojej 
obecności na rynku przemysłu spotkań. 
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