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Na przekór niesprzyjającym okolicznościom 16 grudnia 2020

Należały do nich działania CSR-owe, z których najistotniejsze to

odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie wszystkich członków

akcja charytatywna na rzecz małopolskiego oddziału Polskiego

KRAKÓW NETWORK.

Związku Głuchych oraz #RatunkoweKalorie: zbiórka pieniędzy

Wydarzenie miało charakter hybrydowy: uczestnicy mogli wziąć
w nim udział za pośrednictwem platformy www.krakownetwork.
wydarzeniaonline.pl. Oficjalną część spotkania wyemitowano
ze studia CMA w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
PODSUMOWANIA LIDERÓW
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania tegorocznych działań

mająca na celu ufundowanie ciepłych posiłków dla krakowskich
medyków ze Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie,
która jednocześnie była finansowym wsparciem dla krakowskiej
restauracji -– członka projektu: Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva.
Z kolei do najgłośniejszych akcji wizerunkowych 2020 roku należy
#BeTogether – film o dużym viralowym zasięgu – oraz kampania
miejska „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”.

oraz ich efektów. W specjalnym nagraniu Dyrektor KBF Izabela

Magdalena Młynarczyk podkreśliła, jak istotne były w tym trudnym,

Błaszczyk (nieobecna z uwagi na sesję budżetową Rady Miasta)

pandemicznym roku podtrzymanie i rozwijanie idei KRAKÓW

podsumowała akcję #KrakówNetworkTogether,

NETWORK – w tym komunikacji. Namacalnym rezultatem tych

w ramach której udało się zorganizować trzy webinary dotyczące

działań jest wspomniany dokument „Bezpieczeństwo eventów

bezpieczeństwa eventów teraz i po pandemii oraz organizacji

po pandemii” stworzony dzięki współpracy członków inicjatywy,

wydarzeń hybrydowych; dzięki współpracy wszystkich podmiotów

pod przewodnictwem Weroniki Wirtel (ICE Kraków) i Alicji Głuszek

inicjatywy KRAKÓW NETWORK powstał także dokument

(Fundacja FOH), z którego mogła korzystać cała branża MICE.

„Bezpieczeństwo eventów po pandemii”.

Grupa Ambasadorów uczestniczyła we wrześniu w spotkaniu

Następnie Magdalena Młynarczyk i Julien Hallier w imieniu

zorganizowanym w Urzędzie Miasta, podczas którego omówiono

wszystkich liderów grup tematycznych KRAKÓW NETWORK

m.in. temat planowania budżetów kongresów w świetle zagrożenia

dokonali podsumowania najważniejszych inicjatyw 2020 roku.

niską frekwencją oraz kwestię ubezpieczenia uczestników
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z tytułu rezygnacji z udziału w wydarzeniu. Na kolejnym spotkaniu,

gastronomiczną, również grupa Krakow Business Food włączała

zorganizowanym wspólnie z Grupą Hotelową, przedstawiono

się we wszelkie akcje mające na celu wspieranie krakowskich

wstępne założenia Protokołu z Kaohsiung ICCA w obrębie wspólnego

restauratorów.

zarządzania ryzykiem, zaangażowania uczestników, nowych modeli
biznesowych oraz digitalizacji.
Efektem działań Grupy Hotelowej było aktywne zaangażowanie
podmiotów z branży hotelarskiej w kampanię miejską „Bądź turystą
w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”, a także spotkanie
z Krakow Film Commission, podczas którego omówiono możliwość
współpracy regionalnych hoteli ze środowiskiem filmowym oraz
stworzenie krótkiego filmu #BeTogether, pokazującego współpracę
między obiektami oraz siłę inicjatywy KRAKÓW NETWORK.

KAMPANIE PROMOCYJNE
W kolejnej części spotkania Michał Zalewski – Rzecznik Prasowy KBF
– podsumował tegoroczną odsłonę kampanii promocyjnej
„Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków”. Jej celem
od samego początku jest zachęcenie mieszkańców do zwiedzania
miasta i do aktywności w jego przestrzeni, co z założenia miało
nieść długofalowe skutki ekonomiczne dla Krakowa. Jak stwierdził
Michał Zalewski pozytywny wydźwięk, z jakim spotkała się ta akcja,
zaskoczył samego pomysłodawcę – KBF. „Mnóstwo podmiotów

Pandemia koronawirusa przyniosła nowe wyzwania dla Grupy

komercyjnych znalazło przestrzeń do komunikowania się

Eventowej, która dzięki połączeniu z nowo powstałą grupą

z krakowianami i krakowiankami i pokazało, że działają nie tylko

projektową ds. bezpieczeństwa eventów, na kolejnych spotkaniach

dla turystów, ale też dla mieszkańców” – podkreślał.

omawiała aktualne ograniczenia, a także wskazywała praktyczne
rozwiązania, walnie przyczyniając się do ostatecznego kształtu
wspomnianego wielokrotnie dokumentu „Bezpieczeństwo eventów
po pandemii”.

Michał Zalewski przywołał nową kampanię viralową
Kraków – The Host City realizowaną przez Krakow Convention
Bureau, które wyprodukowało spot promocyjny. Niejako
w odpowiedzi KRAKÓW NETWORK zaplanowało na przełomie

Zdając sobie sprawę, że obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem

stycznia i lutego kampanię partycypacyjną, której celem będzie

się wirusa w szczególnie bolesny sposób uderzyły w branżę

szeroka promocja naszego miasta.
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„Chcemy, żeby była to akcja, w której wezmą udział wszyscy

wersją protokołu będzie webinar, podczas którego zostaną

członkowie naszej inicjatywy, by poprzez własne media

omówione zawarte w nim postulaty. „Mamy świadomość,

społecznościowe zwielokrotnili zasięgi” — tłumaczył ideę nowej

że będziemy funkcjonować w innej rzeczywistości. Chcemy być

kampanii Michał Zalewski.

na nią przygotowani, zdobyć przewagę konkurencyjną i umieć

PROTOKÓŁ KRAKÓW NETWORK
Paula Fanderowska – Zastępca Dyrektora KBF ds. ICE Kraków –
wtajemniczyła uczestników grudniowego spotkania w cele

zapanować nad niepewnością oraz płynnością organizacyjną” –
mówiła w podsumowaniu Paula Fanderowska.
***

i założenia „Protokołu KRAKÓW NETWORK”. Punktem odniesienia

Pod koniec spotkania Paula Fanderowska oraz Michał Zalewski

jest dla niego „Protokół z Kaohsiung” Kongresu ICCA, określający

podziękowali za zaangażowanie wszystkim członkom KRAKÓW

listę kluczowych strategii, które umożliwią międzynarodowemu

NETWORK, bez których inicjatywa nie miałaby racji bytu, oraz złożyli

przemysłowi spotkań prawidłowy rozwój zarówno teraz, jak

świąteczno-noworoczne życzenia z udziałem liderów poszczególnych

i w przyszłości. Struktura protokołu z Kaohsiung jest odpowiedzią

grup projektowych: Anny Jędrochy, Anny Wodziańskiej, Agnieszki

ICCA na główne światowe trendy, takie jak postęp technologiczny,

Faracik, Krzysztofa Paradowskiego i Juliena Halliera.

bezpieczeństwo i zdrowie oraz konieczność zrozumienia następnych
pokoleń uczestników wydarzeń, czyli na wszystko to, co ma wpływ
na światową branżę spotkań. „Głównym wnioskiem płynącym
z raportu jest to, że obowiązkiem i przywilejem branży eventowej
jest przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa poprzez
promowanie podstawowych wartości, takich jak gospodarka oparta
na wiedzy, zrównoważony rozwój i globalna społeczność. Chcemy
przenieść treści tego protokołu na grunt polski, a ściślej – krakowski”
– podkreśliła Paula Fanderowska. Zwieńczeniem prac nad krakowską

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do
wirtualnych pokojów, utworzonych na platformie specjalnie na
tę okazję, w których kontynuowano rozmowy w swobodniejszej,
przedświątecznej atmosferze.
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