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30 kwietnia 2020 roku odbył się webinar na temat bezpieczeństwa 
eventów w dobie pandemii COVID-19 zorganizowany przez członków 
grupy Kraków Network. Transmisja live odbyła się na Facebookowym 
fanpage’u ICE Kraków Congress Centre.

Wydarzenie prosto z ICE Kraków Congress Centre poprowadzili: Paula 
Fanderowska – Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego 
ds. ICE Kraków oraz Michał Zalewski – Rzecznik Prasowy Krakowskiego 
Biura Festiwalowego.

Podczas 1,5-godzinnego spotkania głos na temat bezpieczeństwa 
i zagrożeń czekających na branżę spotkań zabrali liderzy sześciu grup 
projektu Kraków Network, którzy następnie odpowiadali na wybrane 
pytania z czatu.

– Nowa rzeczywistość, w której już wkrótce wszyscy będziemy musieli 
się odnaleźć, nastanie szybciej, niż byśmy się tego spodziewali  – 
mówiła Paula Fanderowska. Także w tym tonie swoją prezentację 
rozpoczął Julien Hallier – lider grupy Kraków Future Lab, która analizuje 
najważniejsze trendy przyszłościowe biznesu spotkań. 

– Świat zmienił się z początkiem marca, zmienił się nasz styl życia 
i funkcjonowania w nowej rzeczywistości – oznajmił na początku. 

Branża turystyczna przeżywa potężny kryzys, ale jej reprezentanci 
są niezwykle kreatywni i przyzwyczajeni do działania w sytuacjach 
wyjątkowych. Nie należy więc czekać, aż ruch turystyczny zostanie 
przywrócony, a zawczasu przygotować się do nowych reguł.

Julien Hallier przedstawił osiem kroków, jak tego dokonać:

1. oswoić nieznane – przyszłość nie będzie lepsza, tylko inna,

2. solidaryzować się – wsparcie i zrozumienie w relacjach biznesowych 
to klucz do zachowania płynności finansowej wielu podmiotów 
w branży,

3. być elastycznym – bardzo ważne będzie zwrócenie większej uwagi na 
potrzeby klientów i dostosowanie się do nich,

4. spotykać się, ale inaczej – bliskość z klientem nabierze teraz zupełnie 
nowego wymiaru z powodu narzuconego społecznego dystansu, czy 
tego chcemy, czy nie,

5. korzystać z nowych technologii – pandemia przyspieszyła rozwój 
nowych technologii, które stały się integralną częścią naszego życia,

6. zapewnić bezpieczeństwo – należy jak najszybciej wyznaczyć nowe 
standardy, aby uspokoić klientów korzystających z usług branży 
turystycznej i branży spotkań,

7. podjąć zrównoważone działania – kryzys zmusił nas do zwolnienia 
tempa i refleksji nad środowiskiem; teraz jak nigdy powinniśmy 
stawiać na ekologię, 

8. dzielić się i ograniczyć konsumpcję – rozwój sharing economy stał się 
faktem.

Według lidera grupy najlepiej nie snuć rozważań na temat przyszłości, 
tylko przygotować się na jej nadejście już teraz. 

Julien Hallier odpowiedział również na zadane na czacie pytanie, z jaką 
zmianą będzie najtrudniej się oswoić. Lider Kraków Future Lab uważa, 
że najtrudniejszym doświadczeniem jest dla niego brak spotkań face 
to face, ponieważ ceni bliskość ze współpracownikami, klientami 
i usługodawcami.
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Następnie głos zabrał lider grupy eventowej Krzysztof Paradowski. 
Zwrócił uwagę na fakt, że już niedługo branża eventowa będzie 
musiała odnaleźć się w rzeczywistości, w której z jednej strony część 
społeczeństwa wciąż będzie chorować, a z drugiej strony pewne 
rozwiązania legislacyjne umożliwią organizację wydarzeń. Jakie 
zabezpieczenia będą niezbędne? Poza standardowymi działaniami agencji 
eventowych, takimi jak strategia, organizacja, kreacja itp., kluczowa 
będzie kontrola dostawców i całego łańcucha, który składa się na daną 
usługę.

– Jako agencja, jako organizator jesteśmy odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo uczestników. Niezbędna będzie więc nie tylko kontrola 
obiektów, w których wydarzenia mają się odbywać, ale również hoteli, 
w których będą spali nasi goście, firm cateringowyche czy dostawców 
AV, którzy będą musieli dbać m.in. o dezynfekcję – podkreślił lider grupy, 
przewidując, że w przyszłości być może będą wymagane certyfikaty 
pozwalające dostawcom na realizację danej usługi zgodnie z prawem.

Wśród innych wyzwań wymienionych przez Krzysztofa Paradowskiego 
znalazły się m.in. wprowadzenie systemu kontroli zdrowia uczestników, 
wyznaczanie minimalnego dystansu między nimi, zmiana układu sal 
konferencyjnych, wyposażenie obsługi w sprzęt ochrony osobistej, 
zabezpieczenie podróży uczestników, odkażanie pomieszczeń, mebli 
i sprzętu elektronicznego, wdrożenie procedur w przypadku, gdy jeden 
z uczestników wydarzenia okaże się chory itp.

Ogromnym wyzwaniem będą zmiany mentalne społeczeństwa oraz 
lęki i obawy, które dotykają również uczestników spotkań. Dlatego tak 
ważne będzie zapewnienie im bezpieczeństwa. Jakie będą więc eventy 
po pandemii? Według Krzysztofa Paradowskiego wydarzenia będą dużo 
bardziej kreatywne, ale branża musi liczyć się z tym, że będzie ich znacznie 

mniej, frekwencja może być wyraźnie niższa, a realizacja – dużo droższa ze 
względu na procedury.

Nic nie zastąpi wydarzeń, które dają możliwość kontaktu z drugim 
człowiekiem. Siłą branży spotkań są bowiem relacje, o czym mówiła 
kolejna prelegentka Anna Jędrocha, liderka Grupy Ambasadorów 
Kongresów Polskich. 

– Chciałabym uświadomić Państwu, jak wiele czynników niezależnych 
od organizatorów spotkań będzie miało wpływ na branżę – podkreślała. 
Według niej będą to czynniki: 

1. polityczne – kolejne decyzje rządu dotyczące odmrażania gospodarki; 
na ten moment granice są zamknięte i branża spotkań może zapomnieć 
o organizowaniu dużych, międzynarodowych wydarzeń,

2. ekonomiczne – problem obniżenia siły nabywczej,

3. społeczne – lęk i samoizolacja, 

4. technologiczne – przeniesienie spotkań do wirtualnej rzeczywistości. 

– Największym problemem organizatorów jest niepewność: nie wiemy, 
kiedy zostanie odmrożona nasza działalność; nie wiemy, jak planować 
i czy w ogóle planować przyszłe wydarzenia; nie wiemy, jakie będą nasze 
przychody – mówiła.

Anna Jędrocha zwróciła uwagę, że większość wydarzeń została 
przesunięta na kolejne miesiące, albo wręcz na przyszły rok. Przywołała 
również badania ankietowe przeprowadzone wśród międzynarodowych 
stowarzyszeń, które pytano m.in. o to, kiedy – ich zdaniem – sytuacja 
w branży spotkań wróci do normy. Optymiści wskazywali wrzesień lub 
październik tego roku, inni – dopiero przyszły rok, albo nawet termin 
za 18 miesięcy. Wielu organizatorów nie odwołuje jesiennych wydarzeń 
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ze względu na konsekwencje finansowe albo brak wolnych terminów 
w przyszłym roku. Wśród badanych respondentów wzrasta natomiast 
zainteresowanie organizowaniem wydarzeń online lub hybrydowych 
(częściowo na żywo, częściowo wirtualnie), ponieważ znacząco zmniejsza 
to koszty. Ponadto stowarzyszenia jasno określiły, że będą preferować 
destynacje, które zaoferują bardziej elastyczne umowy, choćby 
w przypadku anulacji noclegów czy rezerwacji venue.

Nie mniej ważny jest aspekt finansowy organizowanych w przyszłości 
wydarzeń. Z powodu ograniczonej liczby uczestników wynikającej 
z rygorów sanitarnych, branża będzie zmuszona do szukania przychodów 
m.in. w odpłatnym udostępnianiu wydarzenia online. By utrzymać 
mecenasów i sponsorów wydarzeń, istotne będzie rozwijanie w sieci 
szerokich zasięgów wydarzenia.

– Naszym głównym celem będzie przede wszystkim przywrócenie zaufania 
do organizowanych przez nas eventów, nie tylko wśród klientów, ale 
i partnerów czy sponsorów – podsumowała Anna Jędrocha.

Wśród pytań do prelegentki znalazło się m.in. to, czy firmy PCO będą 
w stanie utrzymać się na rynku. Anna Jędrocha podkreśliła, że wszystko 
zależy od kondycji finansowej zleceniodawców – rozmaitych organizacji. 
Zwróciła również uwagę na to, że wiele PCO przejmie obowiązki 
dotychczasowych podwykonawców, by zmniejszyć koszty obsługi 
wydarzeń i utrzymać się na rynku.

Wszelkiego rodzaju konferencje, kongresy i eventy nie mogą funkcjonować 
bez branży hotelarskiej. O tym, w jaki sposób hotele przygotowały się 
na wznowienie działalności, opowiadała Magdalena Młynarczyk, liderka 
grupy hotelowej Kraków Network. W sieci hoteli, którą reprezentuje, 
zgodnie z wytycznymi rządu wdrożono cały szereg procedur, poczynając 
od pierwszego kontaktu z gościem, poprzez szkolenia pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa, na zapewnieniu bezpieczeństwa w hotelu 

kończąc. W obiektach umieszczono dezynfektory (przy wejściu, przy 
windach, w łazienkach, itp.), wprowadzono również odpowiednie przepisy 
regulujące ilość gości przebywających na terenie hotelu. Pomieszczenia 
będą ozonowane i dezynfekowane. Ponieważ restauracje wciąż są 
zamknięte, posiłki będą serwowane w ramach room service.

– Niezwykle ważna będzie teraz współpraca poszczególnych podmiotów 
w branży spotkań i bezwzględne przestrzeganie wszelkich zarządzeń 
i przepisów – stwierdziła na zakończenie Magdalena Młynarczyk.

Anna Wodziańska reprezentująca grupę Kraków Business Food zwróciła 
uwagę, że chcąc utrzymać swoje biznesy, wiele restauracji uruchomiło 
sprzedaż posiłków na wynos; nie zmienia to jednak faktu, że cała branża 
działa w trybie awaryjnym i czeka na kolejny etap odmrażania gospodarki. 
Restauracje i firmy cateringowe starają się skrupulatnie zaplanować 
działania w przyszłości.

– Każdy z gastronomów jest świadomy, że musimy wprowadzić 
odpowiednie procedury bezpieczeństwa dotyczące nie tylko naszych 
pracowników, ale i klientów – mówiła.

Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa w pracy, branża gastronomiczna 
musi wprowadzić przepisy regulujące zachowanie odległości między 
obsługą a klientem oraz zapewnić swoim pracownikom środki ochrony, 
takie jak maseczki i przyłbice czy płyny do dezynfekcji. Istotne będą 
szkolenia pracowników i wprowadzenie regulaminu dla gości. Zmiany 
dosięgną również systemu rezerwacji stolików, ze względu na drastyczne 
ograniczenie ilości klientów w samym lokalu. 

– Myślę, że większość z nas jest już gotowa na przyjęcie gości, czekamy 
jedynie na zielone światło od rządu, szkoląc pracowników; musimy 
świadomie przestrzegać procedur i nauczyć się funkcjonowania w nowym 
reżimie sanitarnym – mówiła w podsumowaniu. 
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W dobie pandemii kluczowa staje się właściwa komunikacja zarówno 
wewnętrzna z pracownikami, jak i zewnętrzna, z partnerami, o czym 
mówił lider grupy PR-owej Michał Zalewski. 

– Od 13 marca jesteśmy w permanentnej sytuacji kryzysowej. Jeśli ktoś nie 
miał przygotowanej zawczasu strategii komunikacji, uczy się na własnych 
i cudzych błędach – mówił. Wiele firm całkowicie zamroziło komunikację, 
a to ogromny błąd, jak podkreślił prelegent. – Komunikacja prowadzona 
w sposób ciągły, efektywny i bezpośredni pozwala nam wygrać na rynku. 

Przykładem dobrego chwytu marketingowego są takie inicjatywy, jak 
TUgether czy akcje typu Light the Sky, dzięki którym firmy pokazują 
swoim obecnym – i przyszłym – klientom, że działają i potrafią szybko 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Równie istotna jest otwartość na kanały i narzędzia komunikacyjne, 
takie jak Facebook Live, Instastories czy Linkedin w mediach 
społecznościowych.

Michał Zalewski zwrócił również uwagę na to, że okres społecznej izolacji 
to świetny moment dla firm na wdrożenie strategii „konkuperacji”, czyli 
współpracy między firmami, które prowadzą podobną działalność i mają 
takich samych klientów, po to, by o wiele szybciej do nich dotrzeć i dzielić 
się kosztami. 

Dużym wyzwaniem jest komunikacja wizualna prowadzona tak, by klienci 
mogli szybko uzyskać informację. Chodzi m.in. o powrót do infografiki, 
która trafia do odbiorcy w najbardziej efektywny sposób. 

– Elastyczność, autentyczność i partycypacja to złota recepta na 
komunikację, szczególnie w czasach kryzysu – podkreślił Michał Zalewski.

Po ostatniej prelekcji nastąpiła część Q&A, podczas której uczestnicy 
webinaru mogli zadawać pytania prelegentom. Dalsza dyskusja przeniosła 
się do tzw. Network Roomu na platformie Zoom, gdzie członkowie 
inicjatywy Kraków Network mieli okazję przyjrzeć się bliżej wybranym 
zagadnieniom.

– Dzisiejsze spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa wydarzeń, dlatego 
zdecydowaliśmy się na najbardziej bezpieczne rozwiązanie, czyli spotkanie 
hybrydowe. Chcemy dowieść, że jako branża – obiekty, organizatorzy, 
dostawcy – jesteśmy gotowi, by znów zacząć działać, zapewniając 
bezpieczeństwo zarówno uczestnikom wydarzenia, jak i wszystkim 
zaangażowanym w jego organizację. Nadzwyczajne okoliczności 
zatrzymały naszą działalność, ale branżę MICE charakteryzuje elastyczność 
i kreatywność: chcemy i będziemy organizować bezpieczne wydarzenia. 
Być może w takiej formule jak dzisiejsza, z niewielką ilością uczestników 
F2F i dużym gronem odbiorców online? Nie wiemy, kiedy wróci normalność, 
na ile będzie ona bliska tej, do której przywykliśmy, ale pokazujemy, że 
jesteśmy razem w myśl naszego hasła #BeTogether i gotowi do działania 
w sposób odpowiedzialny, czyli bezpieczni – podsumowała spotkanie Paula 
Fanderowska.



Dziękujemy i zapraszamy  
na kolejne spotkanie


