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5 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się 
ósme spotkanie w ramach Kraków Network, na którym przedstawiono 
przebieg prac poszczególnych zespołów, a także zaprezentowano 
raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report. Zgromadzeni goście mieli również okazję 
poznać nowy projekt Meet In Poland. 
– Obecność przedstawicieli wielu branż i miast na tym spotkaniu dowo-
dzi, że siła turystki biznesowej tkwi w umiejętności wspólnego wyznacza-
nia celów oraz ich realizacji – tymi słowami przywitała zebranych Paula 
Fanderowska. Przypomniała również o pierwotnym założeniu platfor-
my Kraków Network: stworzeniu silnej grupy biznesowej w celu zwięk-
szenia potencjału przemysłu spotkań w Krakowie. Na końcu wyraziła 
nadzieję, że współpraca w obrębie tej grupy przyczyni się do wzrostu 
liczby organizowanych w naszym mieście wydarzeń o charakterze 
międzynarodowym, takich jak zbliżająca się 41. sesja Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. 

W swoim przemówieniu Prezydent Andrzej Kulig podkreślił, że Kraków 
Network jest żywą i rozwijającą się inicjatywą, o czym świadczy wciąż 
zwiększająca się liczba jego uczestników. Zwrócił uwagę na Centrum 
Kongresowe ICE Kraków jako przykład działań na rzecz całej społeczno-
ści, biznesu  i nauki. Podziękował również wszystkim aktywnie zaanga-
żowanym w prace Kraków Network.

Następnie głos zabrali liderzy pięciu zespołów wyodrębnionych 
w ramach Kraków Network, relacjonując ich robocze spotkania.

Jako pierwsza wystąpiła Anna Jędrocha, lider zespołu „Klub Ambasado-
rów Kongresów Polskich”, która przedstawiła osiągnięte przez jej 
grupę następujące cele:

 1. zatwierdzenie kodeksu etycznego PCO,

 2. przyjęcie jednolitej prezentacji miasta dla partnerów,

 3. ustalenie listy potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich
  spośród pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych,

 4. zatwierdzenie o�cjalnej listy kandydatów z Krakowa do tytułu 
  Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

Następnie Julien Hallier z Destination Poland zrelacjonował ostatnie 
spotkanie grupy „Kraków Future Lab”. Przybliżył ideę foresightu (czyli 
metody prognozowania polegającej na dyskusji nad przyszłością 
w gronie przedstawicieli decydentów, środowisk naukowych, przemy-
słu, mediów, organizacji pozarządowych, itp.), którą jego zespół uznał 
za istotną dla swoich dalszych prac. – Foresight branży spotkań to ciągle 
odnawialny proces kierowany poprzez i dla partnerów, którzy dzielą się 
swoją wiedzą, działają w różnych sieciach, antycypując zmiany przed 
jakimi może stanąć branża spotkań w dalszej perspektywie – tłumaczył 
lider „Kraków Future Lab”. Członkowie zespołu spotkali się również 
z przedstawicielami �rm Berrylife i Multitech, a także zwiedzili Krakow-
ski Park Technologiczny. – To miejsce jest wizytówką  jednego z dwóch 

�larów promocji miasta; jednym jest dziedzictwo narodowe, drugim -  
odpowiedzialne myślenie o przyszłości – podsumował Julien Hallier. 

Podniósł również kwestię powstania raportu stanowiącego efekt 
końcowy prac Kraków Network, który mógłby,wzoroem   sprawozdania  
Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events 
Industry Report autorstwa dr. Krzysztofa Celucha, być publikowany co 
3 lata. 

Jako reprezentantka „grupy gastronomiczno-restauratorskiej”, wystą-
piła Karolina Bieda-Urban z Kraków Convention Bureau, koordynator 
Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji. Jej zespół zmierzył się 
z koniecznością/możliwością stworzenia listy  polecanych lokali, które 
uczestniczyłyby w pozyskiwaniu wydarzeń z przemysłu spotkań , dzięki 
utworzeniu kategorii „biznes” w przyszłorocznej Akcji Rekomendacji. 
Następnym celem zespołu będzie doprowadzenie do powstania katalo-
gu restauracji  polecanych przez �rmy z branży PCO, a także katalogu 
stworzonego przez samych restauratorów krakowskich,  który byłby 
dystrybuowany wśród klientów biznesowych na targach i konferen-
cjach. – Ustaliliśmy, że Kraków Convention Bureau przygotuje specjalny 
szablon oferty, który następnie zostanie przesłany do zainteresowanych 
restauracji – mówiła Karolina Bieda-Urban. Zwróciła również uwagę na 
to, jak ważna jest kooperacja między poszczególnymi podmiotami. 
– Jeśli wszyscy zaczniemy ze sobą współpracować, wzrośnie szansa na 
pozyskanie dużych wydarzeń. W najbliższej przyszłości zespół chce 
zorganizować szkolenie dla branży gastronomicznej „Obsługa klienta 
biznesowego a różnice kulturowe”, a także zaprosić �rmy PCO na 
wspólne spotkanie z krakowskimi restauratorami, by omówić kwestię 
stworzenia katalogu rekomendacji.

Dotychczasowe osiągnięcia „grupy hotelowej” podsumował dyrektor 
generalny Hilton Garden Inn Kraków Airport Marcin Ziobro. Efektem 
pracy zespołu jest analiza SWOT, która ukazuje mocne i słabe strony 

współpracy branży eventowej, a także szanse 
i zagrożenia, przed jakimi stoi. Do  silnych stron zaliczył 
m.in. kalendarz wydarzeń w Centrum Kongresowym ICE Kraków, 
który umożliwia hotelarzom planowanie własnych działań sprzedażo-
wych, wielkość i zróżnicowanie krakowskiej bazy hotelowej, konkuren-
cyjność czy atrakcyjną ofertę infrastrukturalną . Jako słabe strony 
zdiagnozował brak spójnego programu promocji Krakowa jako desty-
nacji MICE-owej, brak wspólnego kalendarza wydarzeń poszczegól-
nych obiektów, (jak Centrum Kongresowe ICE Kraków czy TAURON 
Arena Kraków), który mógłby być zintegrowanym narzędziem informa-
cji, mała liczba wspólnych przedsięwzięć Kraków Convention Bureau, 
hoteli i obiektów dysponujących infrastrukturą MICE oraz brak 
koordynacji zapytań dotyczących organizacji wydarzeń. – W pewnym 
sensie jesteśmy dla siebie konkurencją. Jednak walka o klienta może 
spowodować jego utratę na rzecz innej destynacji. W rezultacie na braku 
skoordynowanych działań w Krakowie mogą skorzystać inne miasta, 
takie jak Praga, Budapeszt czy Wiedeń – mówił Marcin Ziobro. Innym 
minusem wskazanym przez prelegenta jest rozwój technologii, który 
powoduje, że wiele wydarzeń odbywa się za pomocą Internetu . Zwró-
cił również uwagę na kwestię nagłych zmian miejscowych regulacji 
prawnych, które mogą niekorzystnie odbijać się na prowadzonej przez 
hotele działalności. – Współpracujemy z miastem i liczymy na otwartość 

władz w nadziei, że problemy, z którymi się borykamy, nie będą rzutowa-
ły na to, czym powinniśmy się zajmować, czyli tematem rozwoju branży 
MICE – podsumował. Na koniec wskazał szanse dla krakowskich hotela-
rzy, do których należy troska o utrzymanie dobrej relacji jakości do 
ceny, PR wydarzeń o szerokim zasięgu, a także rozbudowanie ofert 
hotelowych w kontekście turystyki biznesowej.

Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego – lider grupy „PR 
i ekologia” – przedstawił w swym wystąpieniu dane liczbowe świadczą-
ce o tym, że w mediach jest coraz głośniej o inicjatywie Kraków 
Network. Do tej pory, dzięki współpracy z �rmą pośredniczącą w wysył-
ce informacji prasowych do narodowych agencji informacyjnych wielu 
krajów, ukazało się 296 publikacji zarówno polskich, jak i zagranicz-
nych. Oprócz tego media coraz częściej piszą też o Krakowie jako celu 
destynacji biznesowej – w samym 2016 roku wzmianka o naszym 
mieście w kontekście przemysłu spotkań pojawiła się ponad 14 tysięcy 
razy, a w majowym wydaniu „Meeting Professional” zostanie opubliko-
wany wywiad na ten temat.. Informacje o Kraków Network można 
również znaleźć w sekcji blogerskiej czasopisma „THINK MICE”. Wielu 
ekspertów z branży usłyszało o projekcie podczas konkursu MP Power 
Awards, w którym Kraków Network nie został co prawda nominowany, 
ale zaistniał w świadomości szerszego środowiska. Michał Zalewski 
mówił również o drugim �larze prac swojego zespołu. – Świadomie 
podjęliśmy decyzję, by nie rozpoczynać prac nad katalogiem rekomenda-
cji ekologicznych dla przemysłu spotkań w momencie, gdy w Krakowie 
najwięcej mówi się o smogu. Jednak w najbliższym czasie chcemy 
stworzyć taki dokument jako precedens na skalę europejską – pierwszy, 
który powstanie przy udziale tak wielu podmiotów, w tym jednostek 
miejskich – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

W drugiej części Kraków Network wystąpił dr Krzysztof Celuch, autor 
raportu Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report, który przybliżył kulisy powstania dokumentu 
oraz płynące z niego wnioski. Został on sporządzony przez Poland 
Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy 

z regionalnymi convention bureaux z całego kraju, obiektami, 
w których odbywają się spotkania oraz Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Celem 
badań było ukazanie wpływu ekonomicznego rynku spotkań w Polsce 
na krajową gospodarkę. – Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób rozwija się 
przemysł spotkań  w Polsce i jakie są z tego korzyści – podkreślił Krzysz-
tof Celuch. Raport był opublikowany podczas czwartej edycji Meetings 
Week Poland – ogólnopolskiego święta branży spotkań i jest w całości 
dostępny na stronie www.poland-convention.pl.

Na zakończenie ósmego spotkania Kraków Network Anna Jędrocha 
przedstawiła słuchaczom Meet In Poland, czyli nowy projekt budowy 
terytorialnych sieci turystyki biznesowej pod wspólną marką, 
�nansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki. – Meet 
In Poland będzie realizowany wokół programu 
Ambasadorów Kongresów Polskich – podkreśliła 

na wstępie. Celem projektu jest promocja międzynarodowych wyda-
rzeń w Polsce, a jego pierwszy etap to powołanie liderów marek teryto-
rialnych, którzy będą koordynować projekt w danym mieście, m.in. 
Krakowie, Warszawie, Katowicach i Kielcach. – Chcemy zwery�kować 
lokalnych dostawców przemysłu spotkań i zaprosić do współtworzenia 
jednej marki. Kolejnym celem będzie stworzenie stron internetowych 
(tzw. landing pages) i modułowego �lmu promocyjnego dla poszczegól-
nych marek regionalnych. – Rezultatem projektu, jaki założyliśmy, 
będzie pozyskanie dwudziestu kongresów międzynarodowych dla 
Polski na dwudziestolecie SKKP, które przypada w przyszłym roku – 
dodała na zakończenie prezentacji szefowa Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce”. 

Wystąpienie Anny Jędrochy było zwieńczeniem o�cjalnej części spotka-
nia, po której rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Michał Zalewski zaprosił zgromadzonych gości do rozmów kuluarowych 
oraz zachęcił wszystkich obecnych do aktywnego angażowania się 
w prace zespołów działających w ramach Kraków Network. 
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podjęliśmy decyzję, by nie rozpoczynać prac nad katalogiem rekomenda-
cji ekologicznych dla przemysłu spotkań w momencie, gdy w Krakowie 
najwięcej mówi się o smogu. Jednak w najbliższym czasie chcemy 
stworzyć taki dokument jako precedens na skalę europejską – pierwszy, 
który powstanie przy udziale tak wielu podmiotów, w tym jednostek 
miejskich – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

W drugiej części Kraków Network wystąpił dr Krzysztof Celuch, autor 
raportu Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report, który przybliżył kulisy powstania dokumentu 
oraz płynące z niego wnioski. Został on sporządzony przez Poland 
Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy 

z regionalnymi convention bureaux z całego kraju, obiektami, 
w których odbywają się spotkania oraz Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Celem 
badań było ukazanie wpływu ekonomicznego rynku spotkań w Polsce 
na krajową gospodarkę. – Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób rozwija się 
przemysł spotkań  w Polsce i jakie są z tego korzyści – podkreślił Krzysz-
tof Celuch. Raport był opublikowany podczas czwartej edycji Meetings 
Week Poland – ogólnopolskiego święta branży spotkań i jest w całości 
dostępny na stronie www.poland-convention.pl.

Na zakończenie ósmego spotkania Kraków Network Anna Jędrocha 
przedstawiła słuchaczom Meet In Poland, czyli nowy projekt budowy 
terytorialnych sieci turystyki biznesowej pod wspólną marką, 
�nansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki. – Meet 
In Poland będzie realizowany wokół programu 
Ambasadorów Kongresów Polskich – podkreśliła 

na wstępie. Celem projektu jest promocja międzynarodowych wyda-
rzeń w Polsce, a jego pierwszy etap to powołanie liderów marek teryto-
rialnych, którzy będą koordynować projekt w danym mieście, m.in. 
Krakowie, Warszawie, Katowicach i Kielcach. – Chcemy zwery�kować 
lokalnych dostawców przemysłu spotkań i zaprosić do współtworzenia 
jednej marki. Kolejnym celem będzie stworzenie stron internetowych 
(tzw. landing pages) i modułowego �lmu promocyjnego dla poszczegól-
nych marek regionalnych. – Rezultatem projektu, jaki założyliśmy, 
będzie pozyskanie dwudziestu kongresów międzynarodowych dla 
Polski na dwudziestolecie SKKP, które przypada w przyszłym roku – 
dodała na zakończenie prezentacji szefowa Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce”. 

Wystąpienie Anny Jędrochy było zwieńczeniem o�cjalnej części spotka-
nia, po której rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Michał Zalewski zaprosił zgromadzonych gości do rozmów kuluarowych 
oraz zachęcił wszystkich obecnych do aktywnego angażowania się 
w prace zespołów działających w ramach Kraków Network. 



5 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się 
ósme spotkanie w ramach Kraków Network, na którym przedstawiono 
przebieg prac poszczególnych zespołów, a także zaprezentowano 
raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report. Zgromadzeni goście mieli również okazję 
poznać nowy projekt Meet In Poland. 
– Obecność przedstawicieli wielu branż i miast na tym spotkaniu dowo-
dzi, że siła turystki biznesowej tkwi w umiejętności wspólnego wyznacza-
nia celów oraz ich realizacji – tymi słowami przywitała zebranych Paula 
Fanderowska. Przypomniała również o pierwotnym założeniu platfor-
my Kraków Network: stworzeniu silnej grupy biznesowej w celu zwięk-
szenia potencjału przemysłu spotkań w Krakowie. Na końcu wyraziła 
nadzieję, że współpraca w obrębie tej grupy przyczyni się do wzrostu 
liczby organizowanych w naszym mieście wydarzeń o charakterze 
międzynarodowym, takich jak zbliżająca się 41. sesja Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. 

W swoim przemówieniu Prezydent Andrzej Kulig podkreślił, że Kraków 
Network jest żywą i rozwijającą się inicjatywą, o czym świadczy wciąż 
zwiększająca się liczba jego uczestników. Zwrócił uwagę na Centrum 
Kongresowe ICE Kraków jako przykład działań na rzecz całej społeczno-
ści, biznesu  i nauki. Podziękował również wszystkim aktywnie zaanga-
żowanym w prace Kraków Network.

Następnie głos zabrali liderzy pięciu zespołów wyodrębnionych 
w ramach Kraków Network, relacjonując ich robocze spotkania.

KRAKÓW
NETWORK

Jako pierwsza wystąpiła Anna Jędrocha, lider zespołu „Klub Ambasado-
rów Kongresów Polskich”, która przedstawiła osiągnięte przez jej 
grupę następujące cele:

 1. zatwierdzenie kodeksu etycznego PCO,

 2. przyjęcie jednolitej prezentacji miasta dla partnerów,

 3. ustalenie listy potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich
  spośród pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych,

 4. zatwierdzenie o�cjalnej listy kandydatów z Krakowa do tytułu 
  Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

Następnie Julien Hallier z Destination Poland zrelacjonował ostatnie 
spotkanie grupy „Kraków Future Lab”. Przybliżył ideę foresightu (czyli 
metody prognozowania polegającej na dyskusji nad przyszłością 
w gronie przedstawicieli decydentów, środowisk naukowych, przemy-
słu, mediów, organizacji pozarządowych, itp.), którą jego zespół uznał 
za istotną dla swoich dalszych prac. – Foresight branży spotkań to ciągle 
odnawialny proces kierowany poprzez i dla partnerów, którzy dzielą się 
swoją wiedzą, działają w różnych sieciach, antycypując zmiany przed 
jakimi może stanąć branża spotkań w dalszej perspektywie – tłumaczył 
lider „Kraków Future Lab”. Członkowie zespołu spotkali się również 
z przedstawicielami �rm Berrylife i Multitech, a także zwiedzili Krakow-
ski Park Technologiczny. – To miejsce jest wizytówką  jednego z dwóch 

�larów promocji miasta; jednym jest dziedzictwo narodowe, drugim -  
odpowiedzialne myślenie o przyszłości – podsumował Julien Hallier. 

Podniósł również kwestię powstania raportu stanowiącego efekt 
końcowy prac Kraków Network, który mógłby,wzoroem   sprawozdania  
Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events 
Industry Report autorstwa dr. Krzysztofa Celucha, być publikowany co 
3 lata. 

Jako reprezentantka „grupy gastronomiczno-restauratorskiej”, wystą-
piła Karolina Bieda-Urban z Kraków Convention Bureau, koordynator 
Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji. Jej zespół zmierzył się 
z koniecznością/możliwością stworzenia listy  polecanych lokali, które 
uczestniczyłyby w pozyskiwaniu wydarzeń z przemysłu spotkań , dzięki 
utworzeniu kategorii „biznes” w przyszłorocznej Akcji Rekomendacji. 
Następnym celem zespołu będzie doprowadzenie do powstania katalo-
gu restauracji  polecanych przez �rmy z branży PCO, a także katalogu 
stworzonego przez samych restauratorów krakowskich,  który byłby 
dystrybuowany wśród klientów biznesowych na targach i konferen-
cjach. – Ustaliliśmy, że Kraków Convention Bureau przygotuje specjalny 
szablon oferty, który następnie zostanie przesłany do zainteresowanych 
restauracji – mówiła Karolina Bieda-Urban. Zwróciła również uwagę na 
to, jak ważna jest kooperacja między poszczególnymi podmiotami. 
– Jeśli wszyscy zaczniemy ze sobą współpracować, wzrośnie szansa na 
pozyskanie dużych wydarzeń. W najbliższej przyszłości zespół chce 
zorganizować szkolenie dla branży gastronomicznej „Obsługa klienta 
biznesowego a różnice kulturowe”, a także zaprosić �rmy PCO na 
wspólne spotkanie z krakowskimi restauratorami, by omówić kwestię 
stworzenia katalogu rekomendacji.

Dotychczasowe osiągnięcia „grupy hotelowej” podsumował dyrektor 
generalny Hilton Garden Inn Kraków Airport Marcin Ziobro. Efektem 
pracy zespołu jest analiza SWOT, która ukazuje mocne i słabe strony 

współpracy branży eventowej, a także szanse 
i zagrożenia, przed jakimi stoi. Do  silnych stron zaliczył 
m.in. kalendarz wydarzeń w Centrum Kongresowym ICE Kraków, 
który umożliwia hotelarzom planowanie własnych działań sprzedażo-
wych, wielkość i zróżnicowanie krakowskiej bazy hotelowej, konkuren-
cyjność czy atrakcyjną ofertę infrastrukturalną . Jako słabe strony 
zdiagnozował brak spójnego programu promocji Krakowa jako desty-
nacji MICE-owej, brak wspólnego kalendarza wydarzeń poszczegól-
nych obiektów, (jak Centrum Kongresowe ICE Kraków czy TAURON 
Arena Kraków), który mógłby być zintegrowanym narzędziem informa-
cji, mała liczba wspólnych przedsięwzięć Kraków Convention Bureau, 
hoteli i obiektów dysponujących infrastrukturą MICE oraz brak 
koordynacji zapytań dotyczących organizacji wydarzeń. – W pewnym 
sensie jesteśmy dla siebie konkurencją. Jednak walka o klienta może 
spowodować jego utratę na rzecz innej destynacji. W rezultacie na braku 
skoordynowanych działań w Krakowie mogą skorzystać inne miasta, 
takie jak Praga, Budapeszt czy Wiedeń – mówił Marcin Ziobro. Innym 
minusem wskazanym przez prelegenta jest rozwój technologii, który 
powoduje, że wiele wydarzeń odbywa się za pomocą Internetu . Zwró-
cił również uwagę na kwestię nagłych zmian miejscowych regulacji 
prawnych, które mogą niekorzystnie odbijać się na prowadzonej przez 
hotele działalności. – Współpracujemy z miastem i liczymy na otwartość 

władz w nadziei, że problemy, z którymi się borykamy, nie będą rzutowa-
ły na to, czym powinniśmy się zajmować, czyli tematem rozwoju branży 
MICE – podsumował. Na koniec wskazał szanse dla krakowskich hotela-
rzy, do których należy troska o utrzymanie dobrej relacji jakości do 
ceny, PR wydarzeń o szerokim zasięgu, a także rozbudowanie ofert 
hotelowych w kontekście turystyki biznesowej.

Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego – lider grupy „PR 
i ekologia” – przedstawił w swym wystąpieniu dane liczbowe świadczą-
ce o tym, że w mediach jest coraz głośniej o inicjatywie Kraków 
Network. Do tej pory, dzięki współpracy z �rmą pośredniczącą w wysył-
ce informacji prasowych do narodowych agencji informacyjnych wielu 
krajów, ukazało się 296 publikacji zarówno polskich, jak i zagranicz-
nych. Oprócz tego media coraz częściej piszą też o Krakowie jako celu 
destynacji biznesowej – w samym 2016 roku wzmianka o naszym 
mieście w kontekście przemysłu spotkań pojawiła się ponad 14 tysięcy 
razy, a w majowym wydaniu „Meeting Professional” zostanie opubliko-
wany wywiad na ten temat.. Informacje o Kraków Network można 
również znaleźć w sekcji blogerskiej czasopisma „THINK MICE”. Wielu 
ekspertów z branży usłyszało o projekcie podczas konkursu MP Power 
Awards, w którym Kraków Network nie został co prawda nominowany, 
ale zaistniał w świadomości szerszego środowiska. Michał Zalewski 
mówił również o drugim �larze prac swojego zespołu. – Świadomie 
podjęliśmy decyzję, by nie rozpoczynać prac nad katalogiem rekomenda-
cji ekologicznych dla przemysłu spotkań w momencie, gdy w Krakowie 
najwięcej mówi się o smogu. Jednak w najbliższym czasie chcemy 
stworzyć taki dokument jako precedens na skalę europejską – pierwszy, 
który powstanie przy udziale tak wielu podmiotów, w tym jednostek 
miejskich – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

W drugiej części Kraków Network wystąpił dr Krzysztof Celuch, autor 
raportu Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report, który przybliżył kulisy powstania dokumentu 
oraz płynące z niego wnioski. Został on sporządzony przez Poland 
Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy 

z regionalnymi convention bureaux z całego kraju, obiektami, 
w których odbywają się spotkania oraz Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Celem 
badań było ukazanie wpływu ekonomicznego rynku spotkań w Polsce 
na krajową gospodarkę. – Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób rozwija się 
przemysł spotkań  w Polsce i jakie są z tego korzyści – podkreślił Krzysz-
tof Celuch. Raport był opublikowany podczas czwartej edycji Meetings 
Week Poland – ogólnopolskiego święta branży spotkań i jest w całości 
dostępny na stronie www.poland-convention.pl.

Na zakończenie ósmego spotkania Kraków Network Anna Jędrocha 
przedstawiła słuchaczom Meet In Poland, czyli nowy projekt budowy 
terytorialnych sieci turystyki biznesowej pod wspólną marką, 
�nansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki. – Meet 
In Poland będzie realizowany wokół programu 
Ambasadorów Kongresów Polskich – podkreśliła 

na wstępie. Celem projektu jest promocja międzynarodowych wyda-
rzeń w Polsce, a jego pierwszy etap to powołanie liderów marek teryto-
rialnych, którzy będą koordynować projekt w danym mieście, m.in. 
Krakowie, Warszawie, Katowicach i Kielcach. – Chcemy zwery�kować 
lokalnych dostawców przemysłu spotkań i zaprosić do współtworzenia 
jednej marki. Kolejnym celem będzie stworzenie stron internetowych 
(tzw. landing pages) i modułowego �lmu promocyjnego dla poszczegól-
nych marek regionalnych. – Rezultatem projektu, jaki założyliśmy, 
będzie pozyskanie dwudziestu kongresów międzynarodowych dla 
Polski na dwudziestolecie SKKP, które przypada w przyszłym roku – 
dodała na zakończenie prezentacji szefowa Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce”. 

Wystąpienie Anny Jędrochy było zwieńczeniem o�cjalnej części spotka-
nia, po której rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Michał Zalewski zaprosił zgromadzonych gości do rozmów kuluarowych 
oraz zachęcił wszystkich obecnych do aktywnego angażowania się 
w prace zespołów działających w ramach Kraków Network. 



5 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się 
ósme spotkanie w ramach Kraków Network, na którym przedstawiono 
przebieg prac poszczególnych zespołów, a także zaprezentowano 
raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report. Zgromadzeni goście mieli również okazję 
poznać nowy projekt Meet In Poland. 
– Obecność przedstawicieli wielu branż i miast na tym spotkaniu dowo-
dzi, że siła turystki biznesowej tkwi w umiejętności wspólnego wyznacza-
nia celów oraz ich realizacji – tymi słowami przywitała zebranych Paula 
Fanderowska. Przypomniała również o pierwotnym założeniu platfor-
my Kraków Network: stworzeniu silnej grupy biznesowej w celu zwięk-
szenia potencjału przemysłu spotkań w Krakowie. Na końcu wyraziła 
nadzieję, że współpraca w obrębie tej grupy przyczyni się do wzrostu 
liczby organizowanych w naszym mieście wydarzeń o charakterze 
międzynarodowym, takich jak zbliżająca się 41. sesja Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. 

W swoim przemówieniu Prezydent Andrzej Kulig podkreślił, że Kraków 
Network jest żywą i rozwijającą się inicjatywą, o czym świadczy wciąż 
zwiększająca się liczba jego uczestników. Zwrócił uwagę na Centrum 
Kongresowe ICE Kraków jako przykład działań na rzecz całej społeczno-
ści, biznesu  i nauki. Podziękował również wszystkim aktywnie zaanga-
żowanym w prace Kraków Network.

Następnie głos zabrali liderzy pięciu zespołów wyodrębnionych 
w ramach Kraków Network, relacjonując ich robocze spotkania.

Jako pierwsza wystąpiła Anna Jędrocha, lider zespołu „Klub Ambasado-
rów Kongresów Polskich”, która przedstawiła osiągnięte przez jej 
grupę następujące cele:

 1. zatwierdzenie kodeksu etycznego PCO,

 2. przyjęcie jednolitej prezentacji miasta dla partnerów,

 3. ustalenie listy potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich
  spośród pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych,

 4. zatwierdzenie o�cjalnej listy kandydatów z Krakowa do tytułu 
  Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

Następnie Julien Hallier z Destination Poland zrelacjonował ostatnie 
spotkanie grupy „Kraków Future Lab”. Przybliżył ideę foresightu (czyli 
metody prognozowania polegającej na dyskusji nad przyszłością 
w gronie przedstawicieli decydentów, środowisk naukowych, przemy-
słu, mediów, organizacji pozarządowych, itp.), którą jego zespół uznał 
za istotną dla swoich dalszych prac. – Foresight branży spotkań to ciągle 
odnawialny proces kierowany poprzez i dla partnerów, którzy dzielą się 
swoją wiedzą, działają w różnych sieciach, antycypując zmiany przed 
jakimi może stanąć branża spotkań w dalszej perspektywie – tłumaczył 
lider „Kraków Future Lab”. Członkowie zespołu spotkali się również 
z przedstawicielami �rm Berrylife i Multitech, a także zwiedzili Krakow-
ski Park Technologiczny. – To miejsce jest wizytówką  jednego z dwóch 

�larów promocji miasta; jednym jest dziedzictwo narodowe, drugim -  
odpowiedzialne myślenie o przyszłości – podsumował Julien Hallier. 

Podniósł również kwestię powstania raportu stanowiącego efekt 
końcowy prac Kraków Network, który mógłby,wzoroem   sprawozdania  
Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events 
Industry Report autorstwa dr. Krzysztofa Celucha, być publikowany co 
3 lata. 

Jako reprezentantka „grupy gastronomiczno-restauratorskiej”, wystą-
piła Karolina Bieda-Urban z Kraków Convention Bureau, koordynator 
Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji. Jej zespół zmierzył się 
z koniecznością/możliwością stworzenia listy  polecanych lokali, które 
uczestniczyłyby w pozyskiwaniu wydarzeń z przemysłu spotkań , dzięki 
utworzeniu kategorii „biznes” w przyszłorocznej Akcji Rekomendacji. 
Następnym celem zespołu będzie doprowadzenie do powstania katalo-
gu restauracji  polecanych przez �rmy z branży PCO, a także katalogu 
stworzonego przez samych restauratorów krakowskich,  który byłby 
dystrybuowany wśród klientów biznesowych na targach i konferen-
cjach. – Ustaliliśmy, że Kraków Convention Bureau przygotuje specjalny 
szablon oferty, który następnie zostanie przesłany do zainteresowanych 
restauracji – mówiła Karolina Bieda-Urban. Zwróciła również uwagę na 
to, jak ważna jest kooperacja między poszczególnymi podmiotami. 
– Jeśli wszyscy zaczniemy ze sobą współpracować, wzrośnie szansa na 
pozyskanie dużych wydarzeń. W najbliższej przyszłości zespół chce 
zorganizować szkolenie dla branży gastronomicznej „Obsługa klienta 
biznesowego a różnice kulturowe”, a także zaprosić �rmy PCO na 
wspólne spotkanie z krakowskimi restauratorami, by omówić kwestię 
stworzenia katalogu rekomendacji.

Dotychczasowe osiągnięcia „grupy hotelowej” podsumował dyrektor 
generalny Hilton Garden Inn Kraków Airport Marcin Ziobro. Efektem 
pracy zespołu jest analiza SWOT, która ukazuje mocne i słabe strony 

współpracy branży eventowej, a także szanse 
i zagrożenia, przed jakimi stoi. Do  silnych stron zaliczył 
m.in. kalendarz wydarzeń w Centrum Kongresowym ICE Kraków, 
który umożliwia hotelarzom planowanie własnych działań sprzedażo-
wych, wielkość i zróżnicowanie krakowskiej bazy hotelowej, konkuren-
cyjność czy atrakcyjną ofertę infrastrukturalną . Jako słabe strony 
zdiagnozował brak spójnego programu promocji Krakowa jako desty-
nacji MICE-owej, brak wspólnego kalendarza wydarzeń poszczegól-
nych obiektów, (jak Centrum Kongresowe ICE Kraków czy TAURON 
Arena Kraków), który mógłby być zintegrowanym narzędziem informa-
cji, mała liczba wspólnych przedsięwzięć Kraków Convention Bureau, 
hoteli i obiektów dysponujących infrastrukturą MICE oraz brak 
koordynacji zapytań dotyczących organizacji wydarzeń. – W pewnym 
sensie jesteśmy dla siebie konkurencją. Jednak walka o klienta może 
spowodować jego utratę na rzecz innej destynacji. W rezultacie na braku 
skoordynowanych działań w Krakowie mogą skorzystać inne miasta, 
takie jak Praga, Budapeszt czy Wiedeń – mówił Marcin Ziobro. Innym 
minusem wskazanym przez prelegenta jest rozwój technologii, który 
powoduje, że wiele wydarzeń odbywa się za pomocą Internetu . Zwró-
cił również uwagę na kwestię nagłych zmian miejscowych regulacji 
prawnych, które mogą niekorzystnie odbijać się na prowadzonej przez 
hotele działalności. – Współpracujemy z miastem i liczymy na otwartość 

władz w nadziei, że problemy, z którymi się borykamy, nie będą rzutowa-
ły na to, czym powinniśmy się zajmować, czyli tematem rozwoju branży 
MICE – podsumował. Na koniec wskazał szanse dla krakowskich hotela-
rzy, do których należy troska o utrzymanie dobrej relacji jakości do 
ceny, PR wydarzeń o szerokim zasięgu, a także rozbudowanie ofert 
hotelowych w kontekście turystyki biznesowej.

Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego – lider grupy „PR 
i ekologia” – przedstawił w swym wystąpieniu dane liczbowe świadczą-
ce o tym, że w mediach jest coraz głośniej o inicjatywie Kraków 
Network. Do tej pory, dzięki współpracy z �rmą pośredniczącą w wysył-
ce informacji prasowych do narodowych agencji informacyjnych wielu 
krajów, ukazało się 296 publikacji zarówno polskich, jak i zagranicz-
nych. Oprócz tego media coraz częściej piszą też o Krakowie jako celu 
destynacji biznesowej – w samym 2016 roku wzmianka o naszym 
mieście w kontekście przemysłu spotkań pojawiła się ponad 14 tysięcy 
razy, a w majowym wydaniu „Meeting Professional” zostanie opubliko-
wany wywiad na ten temat.. Informacje o Kraków Network można 
również znaleźć w sekcji blogerskiej czasopisma „THINK MICE”. Wielu 
ekspertów z branży usłyszało o projekcie podczas konkursu MP Power 
Awards, w którym Kraków Network nie został co prawda nominowany, 
ale zaistniał w świadomości szerszego środowiska. Michał Zalewski 
mówił również o drugim �larze prac swojego zespołu. – Świadomie 
podjęliśmy decyzję, by nie rozpoczynać prac nad katalogiem rekomenda-
cji ekologicznych dla przemysłu spotkań w momencie, gdy w Krakowie 
najwięcej mówi się o smogu. Jednak w najbliższym czasie chcemy 
stworzyć taki dokument jako precedens na skalę europejską – pierwszy, 
który powstanie przy udziale tak wielu podmiotów, w tym jednostek 
miejskich – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

W drugiej części Kraków Network wystąpił dr Krzysztof Celuch, autor 
raportu Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and 
Events Industry Report, który przybliżył kulisy powstania dokumentu 
oraz płynące z niego wnioski. Został on sporządzony przez Poland 
Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy 

z regionalnymi convention bureaux z całego kraju, obiektami, 
w których odbywają się spotkania oraz Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Celem 
badań było ukazanie wpływu ekonomicznego rynku spotkań w Polsce 
na krajową gospodarkę. – Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób rozwija się 
przemysł spotkań  w Polsce i jakie są z tego korzyści – podkreślił Krzysz-
tof Celuch. Raport był opublikowany podczas czwartej edycji Meetings 
Week Poland – ogólnopolskiego święta branży spotkań i jest w całości 
dostępny na stronie www.poland-convention.pl.

Na zakończenie ósmego spotkania Kraków Network Anna Jędrocha 
przedstawiła słuchaczom Meet In Poland, czyli nowy projekt budowy 
terytorialnych sieci turystyki biznesowej pod wspólną marką, 
�nansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki. – Meet 
In Poland będzie realizowany wokół programu 
Ambasadorów Kongresów Polskich – podkreśliła 

na wstępie. Celem projektu jest promocja międzynarodowych wyda-
rzeń w Polsce, a jego pierwszy etap to powołanie liderów marek teryto-
rialnych, którzy będą koordynować projekt w danym mieście, m.in. 
Krakowie, Warszawie, Katowicach i Kielcach. – Chcemy zwery�kować 
lokalnych dostawców przemysłu spotkań i zaprosić do współtworzenia 
jednej marki. Kolejnym celem będzie stworzenie stron internetowych 
(tzw. landing pages) i modułowego �lmu promocyjnego dla poszczegól-
nych marek regionalnych. – Rezultatem projektu, jaki założyliśmy, 
będzie pozyskanie dwudziestu kongresów międzynarodowych dla 
Polski na dwudziestolecie SKKP, które przypada w przyszłym roku – 
dodała na zakończenie prezentacji szefowa Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce”. 

Wystąpienie Anny Jędrochy było zwieńczeniem o�cjalnej części spotka-
nia, po której rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Michał Zalewski zaprosił zgromadzonych gości do rozmów kuluarowych 
oraz zachęcił wszystkich obecnych do aktywnego angażowania się 
w prace zespołów działających w ramach Kraków Network. 


