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 Warszawa, najważniejsze miejsce na mapie wydarzeń biznesowych w Polsce, powinna mieć duże centrum kongresowe, 
by móc konkurować z głównymi miastami konferencyjnymi w Europie Centralnej: Wiedniem, Berlinem, Pragą czy Budapesztem.

Jak w wielu innych dziedzi-
nach, również na rynku spo-
tkań (konferencje, kongresy, 
targi, eventy firmowe) War-
szawa jest bezkonkurencyjna 

w porównaniu z innymi polskimi 
miastami. Według szacunków Warsaw 
Convention Bureau każdego roku w 
stolicy odbywa się ok. 25 tys. różnego 
rodzaju spotkań biznesowych i na-
ukowych. Warszawa jako centrum 
biznesu koncentruje 32 proc. przed-
siębiorstw z kapitałem zagranicznym 
w kraju, miasto dysponuje potencja-
łem ponad 4 mln mkw. powierzchni 
biurowej i znajduje się tutaj ponad 70 

uczelni wyższych (dla porównania w 
Krakowie jest 600 tys. mkw. po-
wierzchni biurowej i 32 uczelnie). 
Dodatkowym czynnikiem sukcesu 
jest infrastruktura: dwa warszawskie 
lotniska obsługują prawie połowę 
ruchu pasażerskiego w Polsce (12,3 
mln z 27 mln pasażerów w 2014 r.). 
Stolica ma też największą liczba pokoi 
w hotelach cztero- i pięciogwiazdko-
wych (ponad 12 tys. pokoi w Warsza-
wie, w Krakowie ponad 7 tys. pokoi), 
a powierzchnia pięciu głównych 
obiektów kongresowych i wystawien-
niczych Warszawy to ponad 320 tys. 
mkw. – mówi Mateusz Czerwiński, 
dyrektor Warsaw Convention Bureau, 

działu Warszawskiej Organizacji Tu-
rystycznej.

Dynamiczne tempo rozwoju miasta 
wymaga, aby pojawiały się nowe in-
westycje. – Mam na myśli centrum 
kongresowe, w którym będzie można 
zorganizować wydarzenia dla kilku, 
a być może nawet kilkunastu tysięcy 
uczestników. Z danych International 
Congress and Convention Associa-
tion (ICCA), światowego stowarzysze-
nia branży kongresowej, wynika, że 
na globalnym rynku jest około 11 tys. 
wydarzeń, które odbywają się pomię-
dzy różnymi krajami. 55 proc. z nich 
ma miejsce w Europie. Celem Warsza-
wy powinno być stopniowe zwiększa-

nie swojego udziału w tym rynku – 
mówi Czerwiński.

15 proc. wydarzeń, które odbywają 
się w stolicy, to kongresy na ponad 1 tys. 
osób, a każdy ma istotny, bezpośredni 
wpływ na gospodarkę miasta. Według 
obliczeń Warsaw Convention Bureau 
trzydniowy kongres dla 1 tys. osób to 
ponad 2 mln zł dla lokalnej branży 
dostarczającej noclegi, powierzchnię 
konferencyjną, katering i inne usługi 
oraz produkty. W tej kwocie nie są 
uwzględnione osobiste wydatki dele-
gatów, które w przypadku turysty biz-
nesowego są czterokrotnie wyższe niż 
turysty indywidualnego. – Zatem cen-
trum kongresowe dla 5–10 tys. uczest-

ników dałoby Warszawie szansę na 
znaczące zwiększenie wpływu ekono-
micznego z już i tak bardzo dochodo-
wej dla miasta branży – dodaje.

Konsultacje przeprowadzone przez 
Warsaw Convention Bureau dotyczące 
powstania nowego centrum kongreso-
wego potwierdzają, że miasto jest gotowe 
na tego typu inwestycję. – Większość 
ankietowanych uważa, że w sezonie 
wysokim, czyli od lutego do czerwca oraz 
od września do listopada, zainteresowa-
nie Warszawą ze strony organizatorów 
jest większe niż dostępność w obiektach 
– mówi Czerwiński.   —a.u.

Raport z badania można znaleźć 
na stronie: www.wot.waw.pl.

 Nowe centrum, większe wpływy
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MTP 
Inteligentna, wygodna, 
ciekawa i wielofunkcyjna 
przestrzeń, w której można 
zorganizować zarówno 
międzynarodową konferencję 
naukową, jak i koncert 
światowej gwiazdy pop 
– takie wymagania stawiają 
dziś organizatorzy wydarzeń, 
eventów czy konferencji.

Centrum kongresowe 
Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich oferuje 

ponad 4 tys. miejsc konferen-
cyjnych, strefy VIP oraz prze-
strzenie dla wystawców.

W budynku znajduje się 38 
wyposażonych sal konferen-
cyjnych o regulowanej wielko-
ści oraz przestronne foyer o 
powierzchni 2250 mkw. ideal-
ne na wystawy oraz bankiety. 
– Dzięki bezpośredniemu po-
łączeniu z kompleksem czte-
rech pawilonów MTP (w nich 
w sumie 8 sal konferencyj-
nych) możemy jednocześnie 
zorganizować konferencje i 
eventy dla blisko 20 tys. osób 
– mówi Przemysław Trawa, 
prezes Zarządu Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. 
Wizytówką centrum kongreso-
wego jest Sala Ziemi zaliczona 
przez ekspertów do wąskiego 
grona najlepszych akustycznie 
dużych sal koncertowych i 
operowych w Polsce. Sala 
mieści blisko 2 tys. osób, a 
dzięki pomysłowości kon-
struktorów może być aranżo-
wana na różne sposoby i łatwo 

przystosowywana zarówno do 
sesji kongresu, spektaklu te-
atralnego, koncertu, jak i wy-
darzenia sportowego.

W 2015 r. MTP odwiedziło 
podczas targów 627 tys. osób. 
Najwięcej wystawców pokazy-
wało ofertę na targach przemy-
słowych, budowlanych oraz 
ogrodniczych. Podczas wszyst-
kich imprez targowych w 2015 
r. MTP sprzedało 365 tys. mkw. 
powierzchni. – Oprócz targów 
organizujemy także kongresy, 
konferencje i spotkania integra-
cyjne, w których w sumie wzięło 
udział ponad 1 mln gości. Coraz 
większą popularność zyskują 
targi eventowe, czyli imprezy 
skierowane do szerokiego gro-
na odbiorców. Przykładem ta-
kich imprez jest organizowany 
po raz pierwszy w 2015 r. Aero-
festival, czyli piknik lotniczy 
połączony z podniebnymi po-
kazami i wystawą naziemną – 
mówi Przemysław Trawa.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także targi moto-
ryzacyjne, które odwiedziła 
rekordowa liczba gości – bli-
sko 100 tys. osób.

Kalendarz na rok 2016 jest 
już wypełniony. Sezon spotkań 
targowych otworzą Międzyna-
rodowe Targi Rolnicze Polagra 
Premiery. Podczas imprezy 
będą wystawione maszyny 
dużego kalibru, takie jak trak-
tory, kombajny, pługi, brony, 
sadzarki, siewniki, agregaty 
uprawowe, opryskiwacze, 
rozrzutniki oraz sprzęt wyko-
rzystywany do transportu. 
Ekspozycję dopełnią pasze, 

dodatki paszowe, wyposażenie 
serwisów maszyn rolniczych, 
sprzęt zootechniczny i wetery-
naryjny. Będą prezentowane 
także innowacyjne rozwiązania 
z zakresu hodowli zwierząt, 
m.in. wyposażenie stanowisk, 
urządzeń do dojenia czy 
wstępnej obróbki mleka. 

W lutym odbędą się m.in. 
targi budowlane Budma i targi 
ogrodnicze Gardenia. 

– Trzy dni wypełnione są 
pokazami na żywo, prelekcja-
mi, warsztatami i spotkaniami. 
Liczne atrakcje zaspokajają 
potrzeby zarówno osób z du-
żym doświadczeniem w pracy 
w ogrodzie, jak i początkują-
cych hobbystów, którzy wła-
śnie rozpoczęli swoją ogrodni-
czą przygodę – mówi Jakub 
Patelka, dyrektor targów 
ogrodniczych. Znaczną część 
ekspozycji zajmą drzewa, 
krzewy ozdobne, rośliny do-
niczkowe i rabatowe, a także 
torfy, podłoża, nasiona traw i 
warzyw oraz cebule kwiatowe. 
Ofertę zaprezentują także 
producenci i dystrybutorzy 
narzędzi, sprzętu ogrodnicze-
go czy akcesoriów do nawad-
niania. W marcu zaplanowane 
są targi meblarskie. 

– Na targach Meble Polska w 
Poznaniu swoją ofertę zapre-
zentują niemal wszyscy naj-
ważniejsi polscy producenci. 
Równolegle odbędą się targi 
wzornictwa Arena Design oraz 
targi wnętrzarskie Home De-
cor – mówi Karolina Nawrot z 
Centrum Prasowego MTP. 

 —a.u.

 Targi  i eventy chętnie 
odwiedzane w Poznaniu

NOWOŚCI  
Rośnie rola internetu 
i nowoczesnych technologii 
podczas konferencji 
i spotkań biznesowych.

J ak zauważają organizato-
rzy takich imprez, zwięk-
sza się świadomość pracy 

z techniką sceniczną, jak świa-
tło, scenografia, multimedia i 
możliwości płynące z ich wyko-
rzystania. Na eventach potrafią 
się pojawić nawet drony.

– Przemysł spotkań to dzie-
dzina, która od kilku lat notuje 
ciągły wzrost. Taki jest świato-
wy trend, w który wpisuje się 
Kraków dzięki inwestycjom w 
obiekty konferencyjne i hote-
lowe, a także modernizacji 
lotniska – mówi Rafał Perłow-
ski, dyrektor wydziału turysty-
ki i promocji w krakowskim 
urzędzie miasta. Podkreśla, że 
turystyka biznesowa w kraju i 
regionie uzależniona jest od 
globalnych czynników takich 
jak wzrost ekonomiczny, sytu-
acja polityczna w kraju, a w 
świetle ostatnich wydarzeń – 
także bezpieczeństwo. – Duże 
eventy planowane są kilka lat 
przed ich realizacją, więc sta-
bilna sytuacja polityczno-eko-
nomiczna jest dla organizato-
rów podstawą – podkreśla.

Z jego obserwacji wynika, że 
trendem, który pojawił się w 
przemyśle spotkań, jest duże 
skupienie się na jakości usług 
– kreowaniu, reżyserowaniu 
spotkań, doborze miejsc tak, 
aby sprzyjały kreatywnej at-
mosferze. Podkreśla, że prze-
mysł spotkań musi sprostać 
wymaganiom nowej generacji, 
których oczekiwania znacznie 
różnią się tego, co tradycyjnie 
rozumiemy przez konferencje. 
– Telekonferencje, ewaluacja 
spotkań online, zielone spo-

tkania, równoległe sesje po-
zwalające pogłębić wiedzę – to 
tylko niektóre z elementów 
wykorzystywanych przez pla-
nerów – tłumaczy. 

Zdaniem Mateusza Czerwiń-
skiego, dyrektora Warsaw Co-
nvention Bureau, dwoma naj-
bardziej rozwojowymi obszara-
mi w branży spotkań są 
nowoczesne technologie oraz 
tzw. meeting design. – W przy-
padku pierwszego z nich widać, 
że w ostatnim czasie klienci 
podchodzą do nowych techno-
logii w sposób zdecydowanie 
bardziej dojrzały i selektywny 
– opowiada dyr. Czerwiński. 
Zauważa, że w stosunku do 
entuzjastycznego zachwytu 
jeszcze sprzed dwóch–trzech 
lat dostępne dziś na rynku na-
rzędzia przechodzą surową 
ocenę pod kątem przydatności 
w komunikacji z uczestnikami 

również przed wydarzeniem 
i po nim. – Dla organizatorów 
coraz istotniejsze staje się od-
powiednie projektowanie wy-
darzeń, aby każdy ich element 
przyczyniał się do realizacji za-
łożonego dla spotkania celu 
biznesowego – tłumaczy dyrek-
tor Warsaw Convention Bureau. 
Zauważa, że w obydwu tych 
obszarach u zlecających wyda-
rzenia widać bardzo silną ten-
dencję do otrzymywania precy-
zyjnie określonego zwrotu z 
inwestycji (ROI). I od tego tren-
du raczej nie będzie odwrotu.
Łukasz Wysocki, prezes 

Gdańskiej Organizacji Tury-
stycznej, zauważa, że rosnącą 
tendencją w 2015 r. było wy-
chodzenie z typowych prze-
strzeni konferencyjnych i orga-
nizacja wydarzeń w miejscach 
nietypowych, wyjątkowych – 
tak zwanych uniquevenues. – 
Coraz częściej zamiast trady-
cyjnej formuły konferencji or-
ganizowane są spotkania 
stolikowe, warsztaty czy spo-
tkania ze specjalistami, pod-
czas których pracuje się na 
konkretnych przykładach – 
tłumaczy. 

Prezes Wysocki zauważa, że 
taka formuła jest bardziej ab-
sorbująca dla uczestników. – 
Ale sama część merytoryczna 
to wciąż za mało – organizato-
rzy starają się łączyć ją z czę-
ścią rekreacyjną – różnego 
rodzaju pokazami, zwiedza-
niem miasta czy innymi atrak-

cjami – przyznaje szef Gdań-
skiej Organizacji Turystycznej. 
Jego zdaniem do innowacyj-
nych rozwiązań należy zaliczyć 
korzystanie z aplikacji mobil-
nych, które stają się już ele-
mentem obowiązkowym każ-
dej konferencji. 

– Zamiast sterty papierów 
– kilka prostych kliknięć w 
ekran smartfona i uczestnik 
konferencji ma dostęp do 
wszystkich ważnych informacji 
– mówi prezes Wysocki. Za-
uważa, że kolejnym elementem 
jest wprowadzenie elementów 
rywalizacji. – Tu również celem 

jest zmotywowanie uczestni-
ków do zaangażowania się w 
prowadzone działania – tłuma-
czy. Jego zdaniem nie można 
też pominąć kwestii social 
media, które odgrywają coraz 
większą rolę – utrzymanie 
uczestników konferencji jako 
grupy, która dalej będzie z 
chęcią wymieniać się między 
sobą doświadczeniami, można 
uznać za spory sukces.

Z kolei Jan Mazurczak, pre-
zes Poznańskiej Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej, zauważa, 
że operatorzy przestrzeni 
eventowych oraz hotele jeszcze 
bardziej starają się dopasowy-
wać ofertę do potrzeb swoich 
klientów, oferując komplekso-
wą realizację wydarzeń w swo-
ich obiektach, od kateringu do 
techniki dźwięk plus światło. – 
Ciągle rośnie rola internetu i 
nowoczesnych technologii, ta-
kich jak internetowe transmisje 
live, portale umożliwiające 
szybkie tworzenie stron infor-
macyjnych konferencji, wyko-
rzystanie technologii mobilnych 
– aplikacje itd., oraz zwiększa 
się świadomość pracy z techni-
ką sceniczną – światło, sceno-
grafia, multimedia i możliwości 
płynące z ich wykorzystania – 
wylicza prezes Mazurczak. 

Z jego obserwacji wynika, 
że jest wiele innowacyjnych 
rozwiązań, które mają szansę 
przyjąć się na dobre w 2016 r.  
Do nich zalicza choćby coraz 
popularniejsze stanowiska do 
automatycznej rejestracji na 
konferencji, które do tej pory 
znaliśmy z lotnisk. – Z drugiej 
strony obserwujemy coraz 
częstsze wykorzystanie dro-
nów w przygotowaniu relacji z 
eventów, dzięki czemu organi-
zatorzy oferują znacznie bar-
dziej efektowne relacje z wy-
darzeń – mówi prezes Mazur-
czak.  —blik

 Social media na spotkaniu biznesowym

 Zamiast sterty papierów – kilka 
kliknięć w ekran smartfona 
i uczestnik konferencji ma dostęp 
do wszystkich ważnych informacji

OFERTA
 Zarówno w wielkich 
miastach, jak i małych 
ośrodkach turystycznych 
są w Polsce sale i hotele, 
w których przez cały rok 
można zorganizować 
kongresy czy konferencje.

Polski przemysł spotkań 
w szybkim tempie goni 
kraje Europy Zachod-

niej. – Dziś nie ma się już 
czego wstydzić. Nasze 
obiekty dostarczają  usługi 
profesjonalne i wysokiej 
jakości – mówią eksperci.

Konferencje muszą  przy-
ciągać i budzić emocje, z 
tego też względu organiza-
torzy takich imprez oczeku-
ją wysokiego poziomu usług, 
podobnie jak ich klienci. – 
Obiekt musi spełniać ich 
wymagania przede wszyst-
kim co do wielkości i ilości 
niezbędnych sal plenarnych. 
Ważna jest dostępność ko-
munikacyjna – tłumaczy 
Rafał Perłowski, dyrektor 
krakowskiego wydziału tu-
rystyki i promocji. Podkre-
śla, że mile widziane jest 
pełne wyposażenie obiektu, 
wysoce zaawansowane roz-
wiązania techniczne. 

– Obecnie coraz większą 
rolę odgrywa architektura 
budynku – nowoczesne, 
przestronne, designerskie 
wnętrza to standard, do 
którego dążą centra konfe-
rencyjne w Europie – tłuma-
czy Rafał Perłowski. Podkre-
śla, że ważne jest też miejsce 
na mniejsze spotkania, roz-
mowy, gdzie w bardziej ka-
meralnej atmosferze można 

się zintegrować. W Małopol-
sce jest ok. 300 obiektów 
konferencyjnych, z czego ok. 
130 w samym Krakowie.

– Przełomowy dla miasta 
był rok 2014, kiedy zostały 
oddane do użytku Tauron 
Arena Kraków, Centrum 
Kongresowe ICE Kraków 
oraz EXPO Kraków – wylicza 
dyrektor Perłowski. W bieżą-
cym roku w Krakowie sfina-
lizowano budowę ważnych 
obiektów hotelarskich z za-
pleczem konferencyjnym, 
m.in. Best Western Q Plus, 
obok Centrum Kongresowe-
go ICE Kraków, Hotel Do-
ubleTree by Hilton oraz 
Hampton by Hilton przy 
Tauron Arenie Kraków. W 
przyszłym planowane są 
kolejne inwestycje hotelowo-
-konferencyjne, m.in. hotel 
Best Western przy lotnisku 
Kraków-Balice czy cztero-
gwiazdkowy hotel grupy 
Orbis przy Galerii Krakow-
skiej, a przy ul. Starowiślnej 
powstanie nowy cztero-
gwiazdkowy hotel, który ma 
zostać oddany na przełomie 
2016/2017 r. Z kolei rodzina 
Likusów ma powiększyć 
hotel Copernicus przy ul. 
Kanoniczej.

W oficjalnym katalogu 
Warsaw Convention Bureau 
przedstawionych jest co 
roku średnio około 100 
obiektów o różnych funk-
cjach i różnym charakterze 
– od hoteli konferencyjnych 
i obiektów kongresowo-
-wystawienniczych po tzw. 
obiekty unikalne, przezna-
czone głównie na eventy i 
kolacje galowe. 
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  Nasze obiekty 
dogoniły Europę

 CENTRUM KONGRESÓW 
 Świętokrzyskie czaruje 
nie tylko legendami 
i barwną historią regionu. 
Centrum Kongresowe 
Targów Kielce to jeden 
z najnowocześniejszych, 
multifunkcyjnych obiektów 
konferencyjnych w Polsce. 
Jego możliwości zaczynają 
się od niewielkich spotkań 
B2B, a kończą na 
konferencjach i kongresach 
dla setek uczestników.

Przemysł spotkań przeżywa 
swój złoty wiek. Coraz więcej 
firm, w myśl trendu „out of 
office”, szuka obiektów, które 
spełnią ich oczekiwania. 
Według raportu „Rynek 
obiektów konferencyjnych w 
Polsce 2014” w pierwszej 
trójce spotkań znalazły się 
szkolenia, konferencje oraz 
imprezy integracyjne. Wyda-
rzenia tego rodzaju wymaga-
ją od obiektu profesjonalne-
go wyposażenia sal, katerin-
gu czy nawet organizacji 
czasu wolnego. Centrum 
Kongresowe Targów Kielce 
to partner umiejętnie odpo-
wiadający na potrzeby 
klientów.

Potencjał miejsca

Centrum Kongresowe 
Targów Kielce zostało odda-
ne do użytku w sierpniu 2013 
roku. Od tego momentu 
każdego roku odbywa się w 

nim ponad 700 konferencji i 
spotkań biznesowych. Ośro-
dek dysponuje 19 salami 
konferencyjnymi, salami do 
spotkań kameralnych, strefą 
VIP, profesjonalnym cen-
trum prasowym dostępnym 
dla organizatorów. Na wyma-
gających klientów, szukają-
cych niebanalnych miejsc, 
czekają sale na 57-metrowej 
wieży.

- Potrzebowaliśmy prze-
strzeni, w której wystawcy i 
partnerzy wydarzeń targo-
wych będą mogli oddać 
mównicę specjalistom - mówi 
dr Andrzej Mochoń, prezes 
Zarządu Targów Kielce, dru-
giego ośrodka wystawienni-
czego w Europie Środkowo-
-Wschodniej. - Marka Targów 
Kielce to już nie tylko do-
świadczony organizator wy-
staw, ale również towarzyszą-
cych im oraz samodzielnych 
konferencji i spotkań branżo-
wych - dodaje.

Trendem na rynku jest 
wyjście poza strefę konfe-
rencyjną. Centrum Kongre-
sowe Targów Kielce jest 
miejscem wielu wydarzeń 
między innymi o tematyce 
medycznej, które już korzy-
stają z możliwości uzupeł-
nienia programu meryto-
rycznego konferencji o wy-
stawę firm i produktów. 
Odbywają się tu między in-
nymi Kongres Stomatolo-
giczny Dentopolis, Kongres 
Diabetologów, Konferencja 
Kardiologiczna czy Kongres 
Ginekologów. 

Dzięki powierzchni 1000 
metrów kwadratowych foyer 
producenci i eksperci mogą 
w trakcie spotkań na sto-
iskach wymieniać się do-
świadczeniem i wiedzą. Takie 
rozwiązanie wypróbowały 
na przykład firmy z branży 
finansowej, które wzięły 
udział w Dniach dla Biznesu. 
Biura rachunkowe, doradcy 
podatkowi, kancelarie praw-
ne pozytywnie oceniły to 
wydarzenie. Według nich to 
stworzenie przestrzeni do 
rozmów, której dotąd im 
brakowało.

Z artystyczną oprawą

Sala kongresowa oraz sale 
konferencyjne dzięki nowo-
czesnym systemom oraz in-
nowacyjnym rozwiązaniom 
są miejscem nie tylko dla 
spotkań biznesowych. Dwu-
stronna scena, rozsuwane 
trybuny, profesjonalne 
oświetlenie i doskonała 
akustyka to atrybuty, które 
pozwalają na organizację 
wydarzeń kulturalnych i 
sportowych. 

Przykładem takich reali-
zacji może być, towarzysząca 
Międzynarodowej Wystawie 
Budownictwa i Wyposażenia 
Kościołów, Sztuki Sakralnej i 
Dewocjonaliów SACRO-
EXPO, uroczystość wręcze-
nia medalu Per Artem Ad 
Deum w oprawie muzycznej 
pod batutą Krzysztofa Pen-
dereckiego. ∑

W Targach Kielce odbywa się 
700 konferencji rocznie
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Designerski i nowoczesny urzeka elegancją, najwyższym standardem usług 
oraz doskonałą kuchnią.
Restauracja Ponidzie doceniona w Prestiżowym przewodniku Gault&Millau 
oraz Vitality Medical SPA &Wellness na które składa się 36 gabinetów 
wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny i SPA wyróżniają 
Hotel na mapie województwa świętokrzyskiego. Obiekt jako jedyny w Polsce 
jest certyfi kowanym centrum BMS – Biomechanicznej Stymulacji Mięśni. 
Wykorzystując walory naturalnych źródeł oferuje kąpiele w nierozcieńczonej 
wodzie siarczkowej oraz szeroki wachlarz usług medycznych. 

Hotel **** Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness
ul. Bohaterów Warszawy 115; 28-100 Busko Zdrój tel.: 41 378 88 00 

www.slonecznyzdroj.pl

Z a s ł u g u j e s z 

na odpoczynek, 
zadbaj o siebie, 
przyjdź do nas!

Ceny już od 245zł/
osoba/doba w pokoju 
dwuosobowym 
(nocleg, śniadanie, 
obiadokolacja, 
4 zabiegi dziennie, basen, 
sauny, jacuzzi, parking).

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty już dziś!

REKLAMA 787850/A REKLAMA 787851/A

TRENDY
Poprzez ekskluzywne 
spotkania  firma buduje 
swój indywidualny, 
niepowtarzalny wizerunek, 
który jest taką samą 
wartością handlową jak 
marka – mówią ich 
organizatorzy.

Decydują się na nie 
firmy z różnych 
branż, zarówno małe 
kancelarie prawne, 

jak i ogromne przedsiębior-
stwa produkcyjne. – Ważne, 
żeby event był oryginalny i 
dopasowany do charakterui 
rodzaju firmy – podkreślają 
eksperci.

Bank Pekao SA cyklicznie 
organizuje spotkania na 
różnych poziomach,  po-
cząwszy od regionalnych 
spotkań dla mikro- i małych 
przedsiębiorców czy klien-
tów korporacyjnych, a 
skończywszy na takich wy-
darzeniach jak Europejski 
Kongres Finansowy (EKF) w 
Sopocie, gdzie zapraszani są 
przedstawiciele najwyż-
szych władz wspólnotowych 
i krajowych, politycy, człon-
kowie zarządów oraz rad 
nadzorczych i instytucji fi-
nansowych, przedstawiciele 
rynku finansowego, środo-
wisk akademickich i organi-
zacji pozarządowych. W tym 
roku bank był również 
współorganizatorem Kon-
gresu Bankowości Korpora-
cyjnej. – Spotkania bizneso-
we umożliwiają poznanie 
klientów, porozmawianie z 
nimi czy nawiązanie relacji. 
Często doradcy mają telefo-
niczny kontakt z klientami i 
spotkanie daje po prostu 
okazję spotkania się na 
żywo. Organizując takie 

spotkania, jak chociażby re-
gionalne prezentacje „Ra-
portu o sytuacji mikro- i 
małych firm”, zawsze myśli-
my o tym, aby stanowiły one 
wartość dodaną dla mikro- i 
małych przedsiębiorców – 
tłumaczy Katarzyna Mün-
nich, z biura prasowego 
banku. Podkreśla, że bank 
zwraca  uwagę, aby obok 
części formalnej – prezenta-
cji bądź prelekcji – w czasie 
spotkań był czas na rozmo-
wy kuluarowe, podczas któ-
rych można przedyskutować 
swoją strategii, czy dowie-
dzieć się coś więcej np. o 
programach dla innowacyj-
nych firm czy programach 
unijnych.

– Są klienci przedsiębior-
cy, którzy być może nie sko-
rzystaliby z programów 
unijnych, gdyby nie uczest-
niczyli w naszych konferen-
cjach – tłumaczy Katarzyna 

Münnich. Zdradza, że takie 
spotkania, to również okazja 
do spotkania innych przed-
siębiorców. – Być może 
wśród tłumu uczestników 
klient spotka właśnie tego, 
który już borykał się z po-
dobnymi problemami lub 
podpowie, jak rozwinąć 
biznes. 

Jak zauważa Marta Bier-
nacka-Miernik z agencji 
medialnej All Inclusive, któ-
ra organizuje m.in. takie im-
prezy, exclusive event to 

bardzo skuteczne narzędzie 
budowania wizerunku firmy. 
– Powszechnie się uważa, że 
tego typu eventy będące 
połączeniem wydarzenia 
firmowego z rozrywką i 
atrakcjami na wysokim po-
ziomie, organizuje się dla 
dużych firm, za duże budże-
ty – opowiada. Przyznaje, że 
na takich imprezach są orga-
nizowane ekskluzywne po-
kazy mody, połączone z 
launchem marek, imprezy 
na statkach z teatrem sztucz-
nych ogni za setki tysięcy 
złotych albo imprezy z 
udziałem orkiestry symfo-
nicznej i grup akrobatycz-
nych. Zdaniem Biernackiej-
-Miernik takie eventy nie są 
zarezerwowane dla najwięk-
szych i najbogatszych firm. 
To imprezy, które można 
zorganizować z mniejszym 
budżetem, z różnych okazji 
– jubileuszu firmy, promocji 

nowego produktu, otwarcia 
fabryki lub nowego obiektu 
handlowego, bez okazji – dla 
klientów i kontrahentów.

– Mogą to być duże wyda-
rzenia dla setek osób, ale też 
kameralne spotkania, np. z 
kluczowymi klientami. Waż-
ne jest, żeby były oryginalne, 
wywoływały emocje i zapa-
dały w pamięć – wyjaśnia 
ekspertka. Podkreśla, że po-
przez ekskluzywne eventy 
firma buduje swój indywidu-
alny, niepowtarzalny wizeru-

nek, który jest taką samą 
wartością handlową jak 
marka. 

Zwraca uwagę, że zazwy-
czaj klienci oczekują czegoś 
wyjątkowego, a nawet luksu-
sowego, jeśli w imprezie mają 
wziąć udział osoby na wyso-
kich stanowiskach. – Atrakcją 
może być np. degustacja 
wysokiej klasy alkoholi, np. w 
atelier szampana, w Domu 
Whisky, w winnicy wykład o 
sztuce palenia cygar. Jeśli 
spotkanie ma mieć charakter 
również biznesowy można na 
nie zaprosić np. światowej 
sławy ekonomistę, albo wy-
bitnego eksperta z danej 
branży – opowiada przedsta-
wicielka agencji medialnej All 
Inclusive. 

–  W ostatnich latach bar-
dzo modne stały się imprezy 
na polach golfowych, połą-
czone z akademią golfa, na 
jachtach motorowych w se-
zonie wiosna–lato, testowa-
nie luksusowych samocho-
dów na torach wyścigowych 
– opowiada. Zdradza, że no-
wym trendem jest organizo-
wanie nieformalnych spo-
tkań w letnich posiadłościach 
właścicieli firm, a często są to 
wielohektarowe tereny, z la-
sami, własną linią brzegową, 
stadniną koni albo małym 
polem golfowym. – Tam za-
mawiany jest catering, eks-
kluzywne alkohole. Można 
wynająć znanego kucharza 
wyspecjalizowanego w okre-
ślonej kuchni, np. japońskiej, 
kelnerów, hostessy. Na takich 
prywatnych imprezach czę-
sto organizuje się również 
recitale gwiazd, a nawet 
koncerty. Można powiedzieć, 
że jeśli chodzi o ekskluzywne 
eventy – sky is the limit – 
mówi Marta Biernacka-Mier-
nik.  —blik

Koncert na luksusowym evencie
PRZEMYSŁ SPOTKAŃ
Targi czy kongresy 
to świetna okazja 
do bezpośredniej rozmowy 
z kontrahentami czy klientami. 
Dlatego warto na nich bywać 
i zapraszać innych.

N iezależnie od branży, w 
jakiej działa firma, takie 
imprezy są potrzebne. – 

Targi i kongresy dają szansę na 
rozmowy z  obecnymi i  poten-
cjalnymi klientami, na spotkanie 
z innymi kontrahentami, wpro-
wadzenie na rynek i wypromo-
wanie nowych produktów i usług 
– tłumaczy Łukasz Wojciechow-
ski, którego firma organizuje 
targi i szkolenia dla branży IT. 
Zauważa on, że właśnie na tar-
gach można bezpośrednio po-
znać opinie odbiorców na temat 
marki, budować wizerunek fir-
my, profesjonalnie zaprezento-
wać produkty czy usług. 

– Targi to też rodzaj  badania 
rynku. Można poznać ofertę 
i plany konkurencji, zobaczyć, 
jakie są najnowsze trendy w 
branży – wyjaśnia ekspert. 
Zdradza, że na takich imprezach 
można pozyskać nowych part-
nerów biznesowych czy znaleźć 
nowych klientów, nawet z zagra-
nicy, o ile targi czy kongres mają 
taki zasięg. 

– Takie spotkania to też dosko-
nała okazja do spotkania z klien-
tami czy rozmów z  głównymi 
przedstawicielami branży, 
zwłaszcza te kuluarowe pozwa-
lają na budowanie wzajemnych 
relacji – mówi Łukasz Wojcie-
chowski. Radzi, by przed podję-
ciem decyzji o udziale w targach 
czy kongresie firma określiła cele 
swojej obecności na takiej im-
prezie. – Czy zależy jej na sprze-
daży swoich produktów czy 

kontakcie z klientami, a może 
zbadaniu rynku lub budowie 
wizerunku – dodaje Mariusz 
Kołodziejczyk z katowickiej 
agencji eventowej specjalizującej 
się w szkoleniach i kongresach 
oraz imprezach integracyjnych.

Łukasz Wojciechowski zwraca 
uwagę, że na targach firma może 
próbować odzyskać dawnych 
klientów, czy też docierać do 
nowych, prezentując swoje no-
wości. – Ma też kontakt z konku-
rencją – tłumaczy. Podkreśla, że 
zawsze przed taką imprezą 
warto mieć zadania wynikające 
z planu marketingowego. 

Jak wybrać imprezy, które nas 
interesują? – Tu mogą pomóc 
rozmowy z  klientami. Od nich 
można się dowiedzieć, jakie targi 
czy kongresy preferują, a przede 
wszystkim, jakie terminy i miej-
sca im odpowiadają – radzi Ma-
riusz Kołodziejczyk. Jego zda-
niem ważna jest też dobra 
współpraca z ogranizatorem 
imprezy, by dowiedzieć się od 
niego, ile osób może na nią 
przyjść i kto na nią przychodził. 
Ile osób było podczas ostatniej 
edycji, ilu było wystawców i skąd. 
– Przy wyborze imprezy warto 
zwrócić też uwagę na jej cyklicz-
ność, doświadczenie organizato-
rów czy poznać relacje uczestni-
ków wcześniejszych edycji – ra-
dzi ekspert. – Na pewno znani 
eksperci to będzie magnes, który 
przyciągnie na kongres czy kon-
ferencję wiele zainteresowanych 
nią osób. Zwraca też uwagę, że 
ważna jest  lokalizacja imprezy. 
– W miejscu, gdzie jest słaby do-
jazd, trudno liczyć na dużą liczbę 
zwiedzających czy gości, no 
chyba że impreza jest bardzo 
elitarna i ma trafić jedynie do 
określonej liczby odbiorców, dla 
których nagrodą będzie samo 
uczestnictwo w niej – dodaje 
Kołodziejczyk.  —blik

 Targi jak randka. Obie 
strony mogą się poznać

 Nowym trendem jest 
organizowanie nieformalnych 
spotkań w letnich posiadłościach 
właścicieli firm
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PLANY NA 2016 ROK
W każdym z dużych miast 
polskich w przyszłym roku 
odbędą się imprezy, które 
przyciągną tysiące 
uczestników.

Dla organizatorów jest to 
olbrzymie wyzwanie, ale i 
szansa promocji. W 2016 

roku w Poznaniu ma się odbyć 
największy kongres medyczny 
w historii miasta, a pewnie i w 
historii Polski. – Będzie to Świa-
towy Kongres Dentystyczny FDI, 
który odbędzie się 7–10 wrze-
śnia i na którym pojawi się ok. 14 
tys. stomatologów z całego 
świata – mówi Jan Mazurczak, 
prezes Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. Wcze-
śniej, bo już w lipcu, miasto bę-
dzie gościć prestiżową Europe-
an Conference on Operational 
Research, na której ma się poja-
wić ok. 2 tys. osób. – Jeśli chodzi 
o imprezy targowe, to na pewno 
najpopularniejsze będą targi 
motoryzacyjne Motor Show, 
które może odwiedzić nawet 
140 tys. osób – uważa prezes 
Mazurczak. Jego zdaniem wiel-
ką popularnością cieszą się też 
targi Budma, Polagra i Taropak. 
Każdą  z tych imprez odwiedza 
ponad 50 tys. osób. – kilkadzie-
siąt tysięcy osób pojawi się też w 
październiku na Poznan Game 
Arena, czyli targach gier wideo i 
multimedialnej rozrywki – mówi 
prezes Mazurczak.

Według  szacunków Warsaw 
Convention Bureau  w stolicy 
każdego roku odbywa się ok. 
25 tys.  konferencji i eventów, z 

czego zdecydowana większość 
to międzynarodowe i ogólno-
polskie spotkania biznesowe, 
choć w oczywisty sposób 
Warszawa jest również gospo-
darzem bardzo ważnych wy-
darzeń politycznych i nauko-
wych. – W czerwcu na przykład 
będziemy gościć Światowy 
Szczyt Kobiet, w którym weź-
mie udział ok. tysiąca uczestni-
ków, oraz Graphene Week, na 
którym ma gościć 600 osób – 
wylicza Mateusz Czerwiński, 
dyrektor Warsaw Convention 
Bureau. Z kolei  we wrześniu w 
stolicy  odbędzie się konferen-
cja Europejskiego Stowarzy-
szenia Zarządzania Sportem 
(ok. 300 uczestników) oraz 
World Anti–Doping Agency, a 
w październiku Kongres Świa-
towej Federacji Archiwów Au-
diowizualnych FIAT IFTA (ok. 
250 uczestników). Jednak 
bezsprzecznie najważniejszym 
wydarzeniem 2016 roku w ca-
łej Polsce będzie szczyt NATO 
(8–9 lipca), na który przyjedzie 
do Warszawy kilka tysięcy za-
granicznych delegatów, w tym 
kilkanaście głów najważniej-
szych państw – uważa dyr. 
Czerwiński.

W marcu 2016 w Międzyna-
rodowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach planowana 
jest kolejna edycja targów Intel 
Extreme Masters Expo. – Bę-
dzie ona połączona z odbywa-
jącymi się  równolegle 
w  Spodku  zawodami najlep-
szych graczy z całego świata – 
mówi Krystian Gryglaszewski z 
Convention Bureau Katowice. 
Zauważa, że w  2015 roku te 

wydarzenia przyciągnęły do 
Katowic ponad 100 tys. widzów. 
Poza tym w mieście zaplano-
wano także kilka innych wyda-
rzeń targowo–wystawienni-
czych, m.in.  z dziedziny tury-
styki i czasu wolnego, designu, 
zdrowia, literatury, cukiernic-
twa,   hydrauliki oraz innowa-
cyjności. Tysiące gości zjadą też 
do Gdańska. Największa im-
prezą mają  tam być 3. Targi 
Motoryzacyjne w Ergo Arenie,  
gdzie we wrześniu będzie go-
ścić ponad 14 tys. osób. Już w 
marcu w Amber Expo odbędą 
się targi branżowe Amberif, 
które, jak szacują organizato-
rzy, odwiedzi ponad 7 tys. osób. 
A w maju info Share w tym sa-
mym miejscu ma oglądać 3,5 
tys. gości. Tyle samo odwiedzi 
listopadowe Technikon – inno-
wacje, a na październikowych 
targach Uroda ma być ponad 6 
tys. gości.

Wśród dużych krakowskich 
imprez są m.in. 36th ESSO 
Congress – The Congress of the 
European Society of Surgical 
Oncology. W Centrum Kongre-
sowym ICE Kraków we wrze-
śniu ma brać udział ok. 1,3 tys. 
osób. Inną będzie lipcowy 17th 
European Congress of Biotech-
nology ECB 2016. Na razie 
liczba gości nie jest znana. Na 
czerwcowy The 6th Internatio-
nal CAMLOG Congress  do 
Centrum Kongresowego ICE 
Kraków ma przyjechać ok. ty-
siąca gości. – Każda udana im-
preza to dobra promocja miasta 
– mówią przedstawiciele miej-
skich Convention Bureau.   

 —blik

 Spotkanie stomatologów, szczyt NATO, 
miłośnicy gier i sportów

S k i l ó NATO

REKLAMA 787874/A

 dokończenie z >2 
– To tylko najważniejsze 

obiekty, a ich całkowita liczba 
w Warszawie jest zdecydowa-
nie większa – zauważa Mate-
usz Czerwiński, dyrektor 
Warsaw Convention Bureau. 
Dodaje, że najdynamiczniej 
rozwijającym się segmentem 
inwestycji infrastruktural-
nych w warszawskiej branży 
konferencyjnej są hotele. Na 
lata 2016–2018 zapowiedzia-
nych jest minimum osiem 
projektów hotelowych, z 
których każdy jest w tym 
momencie na innym etapie 
procesu inwestycyjnego. 

W marcu 2015 roku w Ka-
towicach do użytku oddano 
Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe. Na powierzch-
ni blisko 35 tysięcy metrów 
kwadratowych można zorga-
nizować wydarzenia na-
wet dla 15 tys. osób. MCK jest 
połączone z legendarnym 
Spodkiem, dzięki czemu w 
tym kompleksie jest możliwa 

organizacja imprez nawet 
dla 25 tys. uczestników. – 
Kontynuowane są prace przy 
kilku inwestycjach hotelar-
skich, zarówno w Katowi-
cach, jak i aglomeracji. Z ko-
lei centrum konferencyjne 
powstaje przy Best We-
stern Premier Katowice Ho-
tel – mówi  Krystian Grygla-
szewski z Conventi Bureau 
Katowice.

W bazie Poznan Convent-
nion Bureau jest ponad 
60 tys. miejsc konferencyj-
nych, a podstawę stanowią 
Międzynarodowe Targi Po-
znańskie – Poznań Congress 
Center, które są nowocze-
snym centrum kongresowo-, 
wystawienniczo- i widowi-
skowo-sportowym z ponad 
93 salami i pawilonami kon-
ferencyjno-wystawienniczy-
mi, w tym nowoczesną Salą 
Ziemi. – W ofercie Poznania 
są też hotele konferencyjne o 
wysokim standardzie, takie 
jak IBB Andersia Hotel, im-

ponujące sale w budynkach 
historycznych, m.in. Aula 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza czy renesanso-
wa Wielka Sień w ratuszu,  
elastyczne przestrzenie 
konferencyjne na INEA sta-
dionie czy przestrzenie o 
charakterze industrialnym: 
Concordia Design, Nobel 
Tower, Stary Browar – wyli-
cza Jan Mazurczak, prezes 
Poznańskiej Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej. W  2016 
roku planowane jest otwar-
cie m.in. nowoczesnej prze-
strzeni biurowo-konferen-
cyjnej Bałtyk Tower oraz 
wysokiej klasy hoteli, m.in. 
hotel Bazar DeSilva Pre-
mium.

Z kolei baza miejsc konfe-
rencyjnych w Gdańsku liczy 
ponad 130 obiektów. Są to 
zarówno centra kongresowo-
-konferencyjne, uczelnie, 
hotele z salami konferencyj-
nymi oraz sale i obiekty na 
specjalne wydarzenia. – W 
2015 roku otwarty został 
nowy gmach uniwersytecki z 
możliwościami konferencyj-
nymi – Wydział Neofilologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
ale przez pięć lat nie może 
być on wykorzystywany w 
celach komercyjnych – mówi 
Łukasz Wysocki z Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej. 
Dodaje, że w 2016 roku  pla-
nowane jest otwarcie kolej-
nych obiektów, m.in. hotelu 
Ibis na Starym Mieście czy 
hotelu Sadova. W przyszłum 
roku ma zostać też otwarty 
ważny obiekt na mapie 
Gdańska – Muzeum II Wojny 
Światowej.  —blik
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≥Na lata 2016–2018 zapowiedzianych jest minimum osiem 
projektów hotelowych w stolicy




