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Streszczenie

Publikacja przedstawia materiały z cyklu konferencji i szkoleń „Meetings Week Poland 2014” zre-
alizowanych w  dniach 17-21.03.2014 r. w  Warszawie poświęconych problematyce przemysłu 
spotkań –  dynamicznie rozwijającej się dziedziny obejmującej kongresy, konferencje i  eventy 
biznesowe, targi oraz imprezy motywacyjne. Znaczenie ekonomiczne tej branży unaoczniają 
takie dane, jak: podróżny biznesowy realizuje w miejscu docelowym od 300% do 600% więcej 
wydatków niż typowy turysta; konferencje międzynarodowe generują wydatek 678 dolarów na 
uczestnika dziennie; 1 euro zapłacone organizatorowi imprezy targowej za uczestnictwo prowa-
dzi do wydatku od 7 do 10 euro w innych sektorach danego regionu. W opracowaniu sięgnięto do 
danych zagranicznych, w tym organizacji UNWTO, ICCA, MPI, UFI, SITE, EFAPCO oraz najnowszych 
źródeł polskich - POT, PIPT, SKKP, uczelni. Dokonano analizy terminologii i definicji pojęć: przemysł 
spotkań, turystyka biznesowa, konferencje, spotkania, eventy. Publikacja omawia kolejno: meeting 
industry na świecie i w Polsce, zagadnienia terminologii, wybrane informacje o trendach na rynku 
międzynarodowym, syntezę rozwoju tej dziedziny w  Polsce, globalną kampanię dla umacnia-
nia pozycji przemysłu spotkań, szczegółową relację i  wnioski z „Meetings Week Poland 2014” 
oraz towarzyszącego wydarzenia promocyjnego „Poland Meeting Destination”. Zamieszczono 
też opisy organizatorów wydarzenia, w tym: Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland, Stowarzyszenia Branży 
Eventowej i Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Wydawca: SKKP, redakcja: Sławomir 
Wróblewski, konsultacja naukowa: Janusz Majewski, Krzysztof Cieślikowski. Publikacja sfinanso-
wana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Summary

The publication presents post-conference materials based on Meetings Week Poland 2014, 
a series of conferences and trainings held in Warsaw, March 17-21, 2014, devoted to the prob-
lems of the meetings industry -- dynamically developing area of business activity which includes 
congresses, conferences and events business, fairs and exhibitions and incentive events. The 
economic importance of the meeting industry can be visualized by the following selected data: 
business traveler’s spendings at the destination range from 300% to 600% more than a typical 
tourist; international conferences generate expense of $ 678 per participant per day; 1 euro paid 
to the organizer of a fair leads to a flow of 7 to 10 euro in other sectors of the region. Presented 
materials refer to many international resources, including the leading professional organizations, 
such as the UNWTO, ICCA, MPI, UFI, SITE, EFAPCO as well as the latest reports of Polish Tourist 
Organization, Polish Chamber of Exhibition Industry, and some universities. The publication pro-
vides definitions of basic terms: meetings industry, business tourism, congresses, conferences, 
meetings and events. Topics covered: meeting industry in Poland and abroad, terminology issues, 
trends in the international market, the timeline of the development of this field in Poland, the 
global campaign for strengthening the position of the meetings industry, detailed report as 
well as conclusions on the Meetings Week Poland 2014 and a special event - Poland Meeting 
Destination. It also includes descriptions of the organizers of the event, including the Polish 
Conference and Congress Association, MPI Poland, Event Industry Associations and Incentive 
Travel Organizers Association. Publisher: PCCA, editor: Slawomir Wroblewski; academic consulta-
tion: Janusz Majewski and Krzysztof Cieślikowski. The publication funded by the Ministry of Sport 
and Tourism of the Republic of Poland.
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Wprowadzenie



Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Szanowni Państwo, 

wyrażam przekonanie, że przemysł spotkań stanowi dla Polski wyjątkowy atut i niezwykle sprzy-
jającą okoliczność, dzięki której możliwy będzie jeszcze szybszy rozwój turystyki w Polsce. Od lat 
z satysfakcją obserwuję proces dojrzewania struktur tego rodzaju turystyki i wzrost kompetencji 
kadr. 

Dzisiaj oferty z Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów, konferencji i spo-
tkań, są w  pełni konkurencyjne w  skali Europy. Polska posiada wszelkie atuty, by dołączyć do 
grona liderów krajów wybieranych na ważne światowe wydarzenia. Potwierdzają to konkretne 
imprezy, które w ostatnich latach odbyły się w Polsce, by wspomnieć turniej finałowy Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ czy szczyt klimatyczny COP-19 w 2013 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki konsekwentnie upatruje w przemyśle spotkań skutecznej formy 
marketingu, naturalnej formy transferu wiedzy, stwarzającej doskonałą okazję do networkingu 
i zwiększania motywacji ludzi do osiągania sukcesów. Cieszy nas aktywność przedstawicieli pol-
skiego przemysłu spotkań na forum międzynarodowym w ramach prac takich organizacji jak, np. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Konwencji ICCA .

Właściwy zatem jest apel kierowany do przedsiębiorców, stowarzyszeń profesjonalnych, 
przedstawicieli nauki oraz samorządów i  instytucji publicznych: ZACHĘCAJMY DO ORGANIZACJI 
KONFERENCJI I KONGRESÓW W POLSCE! 

Z poważaniem,

Katarzyna Sobierajska
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Od Organizatorów: Po co zorganizowaliśmy Meetings Week?

W dniach 17-21 marca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie 
odbył się Meetings Week Poland –  cykl wydarzeń konferencyjno-eventowych promujących 
znaczenie przemysłu spotkań w Polsce. Tę nową, dynamicznie rozwijająca się dziedzinę repre-
zentują m.in. kongresy i międzynarodowe spotkania profesjonalne. O ich znaczeniu dla budowania 
prestiżu gospodarza nie trzeba nikogo przekonywać, ponadto są powszechnie postrzegane jako 
jedno z najbardziej efektywnych form transferu wiedzy i technologii. Ale znaczenie ekonomiczne 
tej branży unaocznia fakt, iż podróżny biznesowy realizuje w miejscu docelowym od 300% do 
600% więcej wydatków niż typowy turysta (Business Events Council of Australia, 2013). Z obliczeń 
International Congress and Convention Association ICCA wynika, że konferencje międzynaro-
dowe generują wydatek 678 dolarów na uczestnika dziennie (The Modern History of International 
Association Meetings, ICCA, 2013). Z  kolei Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego UFI 
szacuje, że 1  euro zapłacone organizatorowi imprezy targowej za uczestnictwo prowadzi do 
wydatku od 7 do 10 euro w innych sektorach danego regionu (UFI The Global Association of the 
Exhibition Industry, 2010. Steinbeis Transfer Centre, University Ravensburg, wyd.polskie PIPT). Miedzy 
innym z tego powodu, pozyskanie kongresów, eventów i szerokiej fali podróżnych biznesowych 
stanowi ważny element strategii rozwoju wielu miast i regionów na świecie. 

Od kilku lat wiodące stowarzyszenia branży konferencyjno-eventowej realizują w wielu krajach 
w różnych formach kampanię służącą podnoszeniu rangi przemysłu spotkań w świadomości spo-
łeczeństw, otoczenia biznesowego, mediów i decydentów politycznych. W niniejszej publikacji 
korzystamy ze sprawdzonych wzorców, raportów statystycznych i opracowań rekomendowanych 
przez Joint Meeting Industry Council (JMIC), Meeting Professionals International (MPI), Society 
of Incentive and Travel Executives (SITE) oraz World Tourism Organization (WTO). W  kolejnych 
rozdziałach zamieszczamy najistotniejsze zestawienia statystyczne, wybrane analizy oraz bogatą 
listę źródeł. Łącznie udostępniamy obszerny materiał uzasadniający znaczenie meeting industry 
w  skali świata, Europy i  Polski, mając nadzieję, że Czytelnik odnajdzie dla siebie wystarczająco 
trafne argumenty. Tymczasem interesującą tezę postawił polityk brytyjski John Greenway, przez 
wiele kadencji członek Parlamentu Brytyjskiego, od lat uczestniczący w  debacie o  znaczeniu 

Anna Jędrocha 
Prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”
Prezes Zarządu Symposium Cracoviense, PCO

Zdaliśmy egzamin
Sukces tegorocznej edycji Meetings Week Poland utwierdza mnie w przekona-
niu, że na wysoce konkurencyjnym rynku przemysłu spotkań istnieje potrzeba 
współpracy i tworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji, upowszechnia-
nia standardów i dobrych praktyk oraz kształtowania wspólnych, istotnych dla 
środowiska stanowisk, mających wpływ na przyszłość naszego sektora. Jako 
koordynator MWP 2014, z  satysfakcją stwierdzam, że wszyscy współorganiza-
torzy, jak i partnerzy projektu, zadbali o pozytywny wizerunek polskiej branży 
spotkań i eventów, dla umacniania jej roli w rozwoju gospodarczym Polski. Mam 
nadzieję, że projekt będzie się dynamicznie rozwijać, wprowadzając innowacyjne 
i twórcze rozwiązania, z których wszyscy, zarówno branża, jak i samorządy, będą 
mogły czerpać korzyści. 
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Przemysłu Spotkań (prezentacja „On the Receiving End: A Political Perspective”, 2013, www.jmic.
com). Odwołując się do chińskiego przysłowia „Im dłuższe uzasadnienie, tym mniej przekonujące” 
Greenway wskazuje na aktualną potrzebę wypracowania krótkich a  treściwych form przekazu 
(tzw. elevator speach). To nasze – branży – wspólne zadanie. Niniejsze opracowanie powinno być 
w tym pomocne. 

 

Kluczowym zagadnieniem dla osiągania porozumienia jest zrozumienie współczesnego pojęcia 
przemysł spotkań, wskazanie wszystkich interesariuszy, partnerów i sojuszników. Ważkim zada-
niem jest identyfikacja zagrożeń we współczesnym świecie, zdominowanym przez chaotyczne 
poszukiwanie rozwiązań w warunkach wysokiej konkurencyjności zglobalizowanej gospodarki.

Idea promowania pozytywnego image przemysłu spotkań znalazła wyraz w organizowaniu tzw. 

Globalny przemysł spotkań projektuje, koordynuje 
i zapewnia realizację grupowych przeżyć, które pozwalają 
rozwijać się społecznościom, organizacjom i  przedsię-
biorstwom w celu osiągania ich założonych celów. 
(Adaptacja na język polski: S. Wróblewski, na podstawie infografiki „Meetings Move Us Forward”, MPI, 2014) 

Kluczowe sektory przemysłu spotkań

•	 Obiekty konferencyjne – hotele biznesowe, centra kongresowe, 
centra targowe i wystawiennicze, areny wielofunkcyjne, obiekty 
eventowe.

•	 Meeting Planners –  planiści konferencji w  firmach i  stowarzy-
szeniach i inne osoby zaangażowane w podejmowanie decyzji 
o organizacji spotkań konferencyjnych.

•	 Podróże i Gościnność – przewoźnicy, biura podróży. specjalizujące się w obsłudze gościa 
biznesowego, hotele, restauracje, inne usługi.

•	 Zawodowi organizatorzy kongresów i eventów – PCO (Professional Congress Organizers) 
i agencje eventowe 

•	 Usługi w  zakresie tworzenia treści, wykładowcy, konferansjerzy, osobowości wystąpień 
publicznych. 

•	 Dysponenci sprzętu konferencyjno-kongresowego i estradowego.

•	 Convention Bureaus – miejskie, regionalne lub krajowe Biura Promocji Turystyki Biznesowej; 
w USA noszą nazwę Convention & Visitor Bureaus (CVB).

Opracował S. Wróblewski na podstawie infografiki „Meetings Move Us Forward” (MPI, 2014) 
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Meetings Weeks –  skoordynowanej serii imprez promocyjno-edukacyjnych, które w  poszcze-
gólnych krajach miały przyciągnąć zainteresowanie opinii publicznej, mediów i  decydentów 
do spraw branży konferencyjno-eventowej. Meetings Week zorganizowany został w Polsce już 
dwukrotnie.

W ciągu 5 dni Meetings Week Poland 2014 w debatach uczestniczyło blisko 1000 osób związanych 
z  planowaniem i  realizowaniem wydarzeń biznesowych i  spotkań profesjonalnych, przedsta-
wicieli działów marketingu i  zarządzania kadrami, agencji PR, agencji działających w  sektorze 
spotkań oraz przedstawicieli usługodawców, w tym hoteli i centrów konferencyjno-targowych, 
firm multimedialnych, cateringowych i przewoźników. Skala przedsięwzięcia MWP2014 pozwoliła 
na pokazanie znaczenia branży spotkań dla gospodarki kraju. Wyrazem tego była obecność trojga 
posłów, kilku prezydentów lub wiceprezydentów wielkich miast, w  tym Poznania, Warszawy, 
marszałków lub wicemarszałków kilku województw, wielu radnych z  samorządów miejskich 
i wojewódzkich, licznych dziennikarzy. 

Najważniejsze korzyści z konferencji i eventów

•	 Uzyskanie i transfer wiedzy 

•	 Wzrost motywacji

•	 Wypracowywanie rozwiązań, w tym innowacyjnych

•	 Nawiązanie kontaktów

•	 Sprzedaż usług / produktów

•	 Rozwój biznesowy

•	 Upowszechnienie i promocja marek, miast i regionów 

Znaczenie ekonomiczne Meeting Industry  
Przykład: USA

•	 1,8 mln miejsc pracy

•	 280 mld USD przychodów

•	 115 mld USD wpływów do dochodu narodowego (GDP)

•	 14,8 mld USD wpływów z podatków federalnych

•	 13,3 mld USD wpływów z podatków stanowych i lokalnych

•	 66,8 mld USD wypłat dla osób zatrudnionych

Poznaj założenia kampanii upowszechniającej wiedzę o Przemyśle 
Spotkań prowadzonej przez Meeting Professionals International  

www.mpiweb.org/forward
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Warto podkreślić, że Meetings Week Poland jest oddolną, wspólną inicjatywą stowarzyszeń 
branżowych (w tytule publikacji nazywamy je stowarzyszeniami profesjonalnymi lub może 
byłoby trafniej stowarzyszeniami profesjonalistów). Projekt został zainicjowany przez cztery orga-
nizacje: Stowarzyszenie „Konferencje i  Kongresy w  Polsce”, Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Organizatorów Spotkań MPI Poland, Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Stowarzyszenie 
Organizatorów Incentive Travel. Stałą współpracę zapewniały Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji 
oraz Polska Organizacja Turystyczna. W roku 2014 do organizatorów dołączyła redakcja magazynu 
The Warsaw Voice. Tegoroczna edycja Meetings Week Poland została objęta patronatem Ministra 
Sportu i Turystyki.

Do ważnych celów Meetings Week –  oprócz zamanifestowania znaczenia branży –  należały 
integracja środowiska i  budowanie dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami przemysłu spo-
tkań oraz edukacja profesjonalna. Zapoczątkowany w poprzednim roku, Meetings Week Poland 
osiągnął swą dojrzałą, poważna skalę przy edycji drugiej w roku 2014, której przebieg i rezultaty 
prezentuje niniejsza publikacja. Zapowiedziana już została kontynuacja w roku kolejnym (patrz 
reklama na końcu publikacji). Utworzona została dedykowana strona internetowa www.meeting-
sweek.pl zawierająca relacje z obrad, informacje organizacyjne i zapowiedzi dalszych wydarzeń. 
Konferencjom towarzyszyła ekspozycja najnowszych ofert dedykowanych dla branży spotkań, 
takich jak innowacyjne rozwiązania hoteli Novotel (ORBIS), sieci Radisson Blu, serwisu konferen-
cyjnego meeting.pl oraz rozwiązań firm Samsung i LemonOrange. 

Wydarzenie przyciągnęło zainteresowanie mediów. Według informacji Biura Rzecznika Prasowego 
Ministerstwa Sportu i Turystyki od stycznia do kwietnia ukazało się 75 publikacji dotyczących 
Meetings Week Poland 2014 r. (Informacja MSIT, niepublikowana). Ponadto już po tej dacie ukazał 
się obszerny materiał w anglojęzycznym magazynie The Warsaw Voice, który w cyklu kwartalnym 
realizować będzie kolejne publikacje dotyczące problematyki przemysłu spotkań i jego promocji. 
Tak więc, oddziaływanie medialne będzie miało wymiar całoroczny aż do kolejnej edycji wydarze-
nia zaplanowanego na 16-20.03.2015 r. 

Prof. Magdalena Kachniewska
Katedra Turystyki 
Szkoła Główna Handlowa

Profesjonalizacja kadr
Moim zdaniem koniecznością i  trendem w  rozwoju branży spotkań w  Polsce 
jest jej profesjonalizacja. Skuteczne promocyjnie wydarzenia muszą być pieczo-
łowicie planowane nie tylko pod względem organizacyjnym i merytorycznym, 
ale także w obszarze towarzyskim, gdzie nieodzowne są elementy zaskoczenia 
i  niecodzienności. Takie podejście wpisuje się w  nurt ekonomii doświadczeń 
(experience economy), a  zarazem odzwierciedla wymagania zleceniodawców, 
którzy oczekują, że wydarzenie przyniesie spodziewany zwrot w postaci wzmoc-
nienia wizerunku, zwiększenia zasięgu relacji rynkowych, pozyskania nowej 
wiedzy lub poprawy lojalności pracowników i klientów. Ci ostatni coraz częściej 
są bywalcami wielu ważnych imprez, toteż coraz trudniej jest ich zaskoczyć 
i wywrzeć wrażenie, które na dłużej zapadnie w pamięć. Szczęśliwie i bezpow-
rotnie minęły czasy, kiedy organizację eventu powierzano sekretarce – dzisiaj jest 
to zadanie dla zawodowców.
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Skupienie w  jednym czasie tak dużej reprezentacji całego środowiska skłaniało do gromadze-
nia opinii istotnych dla przyszłości tej dziedziny gospodarki oraz samych profesjonalistów 
odpowiadających za realizację różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i  kongresów. Uczestnicy 
MWP2014 sformułowali wnioski i postulaty, których realizacja jest niezbędna, aby Polska nie tylko 
rozwijała przemysł spotkań jako gałąź gospodarki, ale aby była poważnym graczem na wysoko 
konkurencyjnym rynku kongresów i wydarzeń biznesowych w skali międzynarodowej. Zadania 
przygotowania publikacji pokonferencyjnej prezentującej Meetings Week Poland 2014 podjęło 
się Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Realizacja stała się możliwa dzięki wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, które zapewniło także współfinansowanie znacznych kosztów 
tego wydarzenia. 

W celu zgromadzenia postulatów stowarzyszeń oraz przygotowania materiałów utworzony został 
Zespół Redakcyjny w składzie: 

•	 Monika Białkowska (Warszawska Organizacja Turystyczna)

•	 Anna Górska (Gdańska Organizacja Turystyczna)

•	 Juliusz Kłosowski (The Warsaw Voice)

•	 Magdalena Kondas (Meetingplanner.pl)

•	 Anna Nowakowska (SBE)

•	 Justyna Skubis (SOIT)

•	 Sławomir Wróblewski (SKKP), któremu powierzono zadanie opracowania redakcyjnego.

Wszelkie uwagi i postulaty mogą być kierowane do Biura Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy 
w Polsce” na adres e-mail: biuro@skkp.org.pl 

Sławomir Wróblewski
Meeting Industry Institute

Fundusze europejskie
Sporych szans upatruję w funduszach europejskich na lata 2014-2020. 
Praktycznie w każdym projekcie mogą być przewidziane konferencje w celach 
szkoleniowych, transferu wiedzy i  budowania relacji. Możemy zapewniać 
dysponentom projektów profesjonalne zaplanowanie i  zrealizowanie tego 
komponentu, dodając do tego niezbędną przy projektach analizę Return on 
Investment – zwrotu z  inwestycji. Mierzenie efektywności konferencji i wyda-
rzeń biznesowych to jeden z atutów Professional Congress Organisers.
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Od turystyki biznesowej do przemysłu spotkań. 
Wyzwania nie tylko terminologiczne

Spotkania zawsze miały wielkie znaczenie dla firm, instytucji i oczywiście stowarzyszeń i organi-
zacji, choć rola owych spotkań nie była do końca uświadomiona ani sprecyzowana. Także i dzisiaj, 
pomimo swej skali, zjawisko społeczno-gospodarcze pod nazwą przemysł spotkań, ciągle jest 
słabo obecne w świadomości opinii publicznej, i to nie tylko w Polsce.

Jednym z kluczowych interesariuszy w dziedzinie spotkań jest hotelarstwo i transport, stąd też nic 
dziwnego, że przyjęło się lokować tę problematykę w regulacjach państwowych (np. w obowiązu-
jącej statystyce GUS) w resorcie odpowiadającym za turystykę. Dla wielu hoteli, zarówno typowo 
biznesowych położonych w centrach wielkich miast, ale i dla hoteli położonych w ustronnych miej-
scach i otoczeniu zieleni, właśnie konferencje, szkolenia i inne spotkania firm i organizacji, stanowią 
dominujące źródło przychodów. Ukształtował się więc termin turystyka biznesowa dla wyróżnienia 
specyficznych cech związanych z podróżami w interesach i obsługą gościa biznesowego, w konse-
kwencji także odmiennego marketingu kierowanego do firm i  instytucji generujących wysoko 
cenione przyjazdy motywowane potrzebami służbowymi a nie prywatnymi.

W Polsce co roku odbywa się kilkaset tysięcy – w niniejszym opracowaniu, po wymianie opi-
nii i konfrontacji różnych źródeł, szacujemy, że od 200 000 do 300 000 – spotkań realizujących 
różnorodne biznesowe cele klientów. W  badaniu rynku brytyjskiego oszacowano odpowied-
nio ich liczbę na 1,3 miliona (www.leedsmet.ac.uk/research/3793). Raporty „Przemysł Spotkań 
i Wydarzeń w Polsce” w oparciu o udokumentowane, ale niewątpliwie wycinkowe, dane podają 
ich liczbę w ostatnich kilku latach na ok. 20 tysięcy rocznie (Raport PCB, 2013, 2014). Ale jeśli 
uwzględnić, że w  Polsce istnieje co najmniej 1800-2000 obiektów spełniających funkcje kon-
ferencyjne, to nawet minimalna liczba jednego spotkania w tygodniu w każdym obiekcie daje 
w ciągu roku liczbę 72.000. A przecież są obiekty realizujące po kilkadziesiąt imprez miesięcznie. 
W Polsce jest ponad 900 miast, jeśli w każdym nawet najmniejszym odbywają się dwie konferen-
cje w tygodniu, to wynik jest 86.400. Jednakże do obliczenia rzeczywistej wartości tej dziedziny 
niezbędne jest połączenie wielu metod, w tym rachunku satelitarnego turystyki. Od lat aktualny 
jest postulat: „przyszłe badania przede wszystkim zmierzać powinny do pozyskania wiarygod-
nych danych o popycie krajowym zrealizowanym przez wszystkie sektory – przedsiębiorstwa, 
rządowy, samorządowy, instytucji niekomercyjnych” (Metodologia badań i badanie pilotażowe 
turystyki biznesowej, 2003). 

Maria Szreder
Radna m. st. Warszawy

Jeśli, jako radna miasta stołecznego Warszawy, myślę z entuzjazmem o rozwoju 
jakiejkolwiek gałęzi przemysłu w  moim mieście, to jest to właśnie przemysł 
spotkań. Po pierwsze, sprzyja on kreowaniu i  umacnianiu się marki Warszawy 
jako miasta otwartego, przyjaznego gościom i  oferującego im wiele atrakcji. 
Po drugie, stanowi naturalną przestrzeń współpracy pomiędzy sektorami – nie 
tylko publicznym i prywatnym, ale także pozarządowym, naukowym i kreatyw-
nym. Po trzecie, wzbogaca stołeczny rynek pracy. Jestem przekonana, że warto 
wspierać przede wszystkim te inwestycje infrastrukturalne, które przyczynią się 
również do rozwoju tego przemysłu.
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David Henry
Senior Vice-President Orbis S.A.
Sales, Marketing, Distribution and Revenue Management Director

Wyznaczamy standardy
Moją największą pasją jest praca w  hotelarstwie, czyli w  branży która polega 
przede wszystkim na interakcji z ludźmi. Przemysł spotkań jest jej ważną częścią. 
Nasze hotele w Polsce są bardzo często wybierane do organizacji wydarzeń typu 
MICE. Dotyczy to nie tylko dużych miast ale również mniejszych miejscowości. 
Grupa Accor rocznie organizuje dziesiątki tysięcy wydarzeń dla branży przemysłu 
spotkań na całym świecie. Kluczową rolę w tym sukcesie odgrywa profesjonalny 
zespół składający się z ekspertów oraz ciągła i wytężona praca nad podnoszeniem 
standardów w naszych hotelach. Jako lider rynku chcemy wyznaczać standardy 
i  działać na rzecz profesjonalizacji branży usług hotelowych. Dlatego jestem 
szczególnie dumny z  cyklicznie publikowanych przez Grupę Hotelową Orbis 
raportów, które badają m.in. sektor MICE w Polsce. Przygotowujemy je z myślą 
o rozwoju wiedzy wszystkich uczestników rynku, gdyż jest to cenne źródło

Dziś coraz częściej w analizach ekonomicznych stosowane jest zamiast turystyki biznesowej poję-
cie przemysł spotkań. Tak określa się dynamicznie rozwijającą się branżę obejmującą kongresy, 
konferencje, wydarzenia biznesowe, podróże i programy motywacyjne, targi oraz inne imprezy 
o charakterze promocyjnym, informacyjnym czy integracyjnym, a  także pozostałe usługi zwią-
zane z  obsługą osób podróżujących służbowo. Przemysł spotkań jest określeniem świadomie 
wprowadzonym dla podkreślenia rosnącego znaczenia tej ogromnie rozbudowanej dziedziny, 
którą tworzą bardzo liczne podmioty zapewniające wyspecjalizowane usługi związane z zapla-
nowaniem, koordynacją, organizacją i wykorzystaniem konferencji, kongresów, targów, wystaw, 
eventów i wydarzeń różnych środowisk zawodowych. Z pełną odpowiedzialnością można stwier-
dzić, że branża ta jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki. 

Termin meeting industry jest na świecie obecnie powszechnie używany. Stopniowo zastępuje on 
wcześniejsze popularne określenie branży skrótowcem MICE, łatwym w użyciu z uwagi na swoją 
lapidarność. W celu popularyzowania zagadnień branży stosowane są różne formy definicji opiso-
wych, które pozwalają uprzystępnić odbiorcy zakres tego niewątpliwie skomplikowanego, z racji 
skali, zjawiska społeczno-gospodarczego. 

Pomińmy, że akronim MICE bywał przedmiotem żartobliwego kojarzenia z angielskim słowem 
mice (myszy), ważniejszym problemem jest sztuczne zredukowanie zakresu tego szerokiego 
zjawiska gospodarczo-społecznego do tylko czterech użytych liter. MICE bywał „rozwijany” na 
kilka sposobów, gdzie dwie końcowe litery oznaczały: C – Congresses (kongresy) lub Conferences 
(konferencje), natomiast E – Exhibitions (wystawy albo trafniej: targi) lub Events (wydarzenia albo 
po prostu „eventy”). 

Warto odnieść się do drażniącego purystów językowych słowa „eventy”. Wyraz ten zadomowił 
się w polszczyźnie około 10 lat temu i  funkcjonuje jako bardzo pojemne znaczeniowo „słowo-
-wytrych”, jednocześnie nie mające zabarwienia „rozrywkowego”, jakie ma polski odpowiednik 
„impreza”. Zauważmy, że często pojęcie „event” identyfikowane jest z „wydarzeniami firmowymi” 
– czyli spotkaniami zlecanymi przez firmy, w tym korporacje (corporate events), w odróżnieniu do 
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konferencji i kongresów, kojarzonych głównie z działalnością stowarzyszeń profesjonalnych (asso-
ciation meetings). Taki podział zastosowano np. w raportach Poland Convention Bureau („Przemysł 
spotkań i eventów”). 

Niektórzy – swoiści „ekspansjoniści” – chcieliby nazwą tą objąć nawet wszelkie spotkania. Sprzyja 
takiemu stanowisku związanie się formalne w nazwie np. Event ROI Institute (dr Elling Hamso: 
„Event is a well organised meeting”). 

Ciekawą inicjatywą jest projekt tworzenia „Eventologii” – dziedziny wiedzy z zakresu zarządza-
nia imprezami, w  szczególności imprezami o  charakterze szczególnym, wielkich wydarzeń 
publiczno-medialnych. Autorem pojęcia oraz licznych książek na temat eventów jest ame-
rykański profesor Joe Goldblatt, aktualnie wykładowca Uniwersytetu Królowej Małgorzaty 
w Edynburgu (Goldblatt 2002). 

Silny wpływ na przyjęcie w Polsce jednej z możliwych typologii miało opublikowanie w 2003 roku 
przez Polską Organizację Turystyczną podręcznika „Turystyka Biznesowa” Roba Davidsona (Davidson 
2003). Jednakże i  tu nie wszystkie elementy zaproponowanego schematu pojęć możliwe są do 
pełnego zaakceptowania, gdyż turystyka biznesowa ma w  codziennym języku polskim szersze 
rozumienie. W języku angielskim powszechnie stosuje się frazę „Travel and Tourism”, stąd podział 
Davidsona ma uzasadnienie w języku oryginału, jednak w tłumaczeniu wydaje się to sztuczne. 

Cenną analizę terminologii w  literaturze przedmiotu przeprowadził Krzysztof Cieślikowski 
(Cieślikowski 2012). Wprowadza on – jak się wydaje – dogodne w stosowaniu w języku polskim 
pojęcie „spotkanie konferencyjne”. Analizując zastosowane metody badań omawianych tu zjawisk 
zwraca też uwagę na potrzebę elastycznego dostosowania kryteriów do warunków polskich, 
w tym uwzględniania spotkań mniejszych. Wydaje się że incydentalne obniżenie dolnej liczby 
uczetników spotkania od ośmiu być zastosowane ale raczej nie będzie miało większego wpływu 
na łączny wynik obliczeń, jednakże jako zasadę warto przyjąć najczęściej stosowaną tj. 10 uczest-
ników. Analogicznie w odniesieniu do spotkań międzynarodowych przyjąć należy sprawdzoną 
definicję ICCA z minimalną liczbą 50 uczestników.

Dr Piotr Zmyślony
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Cel: współpraca nauki i biznesu
Radząca sobie coraz lepiej polska branża spotkań nie doczekała się odpowied-
niego wsparcia akademickiego, zarówno w sferze przygotowania odpowiedniej 
kadry, jak i  prowadzenia zaawansowanych badań, na które podmioty gospo-
darcze i stowarzyszenia zwyczajnie nie mają czasu. Dotąd branża radziła sobie 
bardzo dobrze sama, o czym świadczą raporty opisujące jej potencjał i sposób 
funkcjonowania w różnych przekrojach i zakresach. Myślę, że dojrzeliśmy do połą-
czenia sił. Konieczne jest wyprowadzenie wspólnych minimalnych standardów 
kształcenia dla specjalności „eventowych” oraz wskazanie, w jakich konkretnych 
i  szczegółowych aspektach badacze akademiccy mogą poprawić skuteczność 
i  efektywność branży spotkań. Myślę, że w  najbliższych latach doczekamy się 
systemu współpracy nauka-biznes, jaki mają Niemcy, USA oraz Kanada. 
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Istotna informacja wynika z analiz trendów rezerwacyjnych w globalnej sieci hotelowej ACCOR 
(2000 hoteli w 90 krajach): 54% zapytań wpływających (RFP) dotyczy spotkań poniżej 30 uczest-
ników (Business Mixer, 2013). Niewielka liczebność takich konferencji, zarazem relatywna łatwość 
planowania i realizacji sprawia, że ten znaczący segment biznesu może być obsługiwany z pomi-
nięciem pośredników takich jak PCO. 

Szeroko akceptowana jest definicja zaproponowana przez Meeting ProfessionaIs International 
– jedną z najważniejszych globalnych organizacji profesjonalnych przemysłu spotkań (MPI, 2014). 
Przytaczamy ją w ramce poniżej. 

Meeting is a general term indicating the coming together of a number of people in one 
place, to confer or carry out a particular activity: a gathering of 10 or more participants for 
a minimum of 4 hours in a contracted venue. These meetings include conventions, con-
ferences, congresses, trade shows and exhibitions, incentive events, corporate/business 
meetings, and other meetings that meet the aforementioned criteria.

Powyższa definicja wymienia „conventions”, co w języku polskim jest w zasadzie tożsame ze sło-
wem „kongresy”, bo w praktyce jedynie w przypadku kampanii wyborczych spotykamy konwencje 
partii politycznych. Rozróżnienie to ma oczywiście sens w języku angielskim, gdyż tradycja ame-
rykańska każe nazywać tamtejsze kongresy właśnie „conventions”, bo „Congress” to w USA – izba 
niższa parlamentu. 

Wydaje się, że z uwagi na powszechną znajomość języka angielskiego, który stał się lingua franca 
współczesnego świata, zanika potrzeba tworzenia nowych terminów wyłącznie na użytek języka 
polskiego, oczywiście jeśli nie jest to niezbędne. Chyba należy się pogodzić z faktem, że słowo 
„meeting” zadomowiło się w polszczyźnie. W niniejszym opracowaniu będziemy się nim, a także 
słowem „event”, posługiwać. 

dr Krzysztof Cieślikowski
adiunkt 
Zakład Zarządzania Turystyką, AWF Katowice

W ięcej koopetycji 
W Polsce przybywa biznesowych hoteli, jak i innych wielofunkcyjnych obiektów 
dla realizacji konferencji. Nasila się rywalizacja miedzy destynacjami (miastami, 
powiatami, województwami), jak i między obiektami spotkań. 
Na tym etapie rozwoju przemysłu spotkań w Polsce, podmioty zaangażowane 
w  proces tworzenia produktu, dla odniesienia sukcesu, powinny jednak coraz 
więcej uwagi poświęcać koopetycji. We wstępnych zabiegach o przejęcie wyda-
rzenia podmioty te muszą współpracować, a dopiero po przejęciu wydarzenia 
biznesowego na „swój teren” konkurować, np. w tym „jaki fragment wydarzenia 
obsłużymy”. W wymaga to dużej otwartości na wymianę informacji i doświad-
czeń, oczywiście ze świadomością, że konkurencja pojawi się, ... ale jeszcze nie na 
etapie przyciągania wydarzenia.
Samorządy, jak i obiekty spotkań są tego coraz bardziej świadome i coraz chęt-
niej uczestniczą w spotkaniach branżowych.
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Uwzględniając powyższe i przytoczoną definicję MPI, dla potrzeb naszego opracowania możemy 
przyjąć, że pojęcie „meeting” to pojęcie ogólne (general term), jak w wyrażeniu meeting industry. 
Takie szerokie rozumienie pojęcia „meeting” obejmie konferencje i kongresy, także wszelkie formy 
szkoleń, ponadto imprezy o  różnym charakterze, imprezy motywacyjne oraz targi i  wystawy. 
W tym znaczeniu można zamiennie dla „meeting” użyć „spotkania biznesowe” lub „spotkania pro-
fesjonalne” (albo profesjonalistów).

Meeting (spotkanie biznesowe / profesjonalne) to spotkanie tematyczne co najmniej 
10 uczestników na co najmniej 4 godziny w pomieszczeniu specjalnie na ten cel wynajętym 
(opłaconym). Główne typy spotkań to: konferencje, kongresy, targi, imprezy motywacyjne, 
eventy biznesowe oraz inne spotkania spełniające wyżej wymienione kryteria.

Dla zrozumienia mechanizmów determinujących meeting industry warto wziąć pod uwagę 
kryterium segmentacji rynku pod względem instytucji inicjujących spotkania konferencyjne 
(initiator). Jak opisuje to raport ICCA „inicjator decyduje, jaki rodzaj spotkania będzie orga-
nizowany oraz jaki rodzaj i zakres usług będzie wymagany od kontrahenta (supplier)” (ICCA, 
2013). ICCA wyróżnia tu (w stosunku do spotkań międzynarodowych, ale to samo dotyczy 
wewnątrzkrajowych) dwa podstawowe rynki generujące spotkania: 

•	 corporate market –  rynek korporacyjny tj. zlecenia ze strony różnych firm, także banków 
i  innych instytucji finansowych. Szczególną cechą jest relatywnie szybki termin realizacji, 
często jednoosobowy tryb decyzji, nieprzewidywalność zleceń i  zależność od sytuacji 
gospodarczej. 

•	 non-corporate market (albo w  nieco węższym rozumieniu association market) –  zlecenia 
stowarzyszeń, organizacji. Szczególna cecha tego rynku: decyzje podejmowane z dużym 
wyprzedzeniem, w sposób kolektywny, koniunktura gospodarcza nie ma wpływu na decy-
zję o wydarzeniu, konieczność pozyskiwania wpłat od uczestników i sponsorów. 

Justyna Skubis
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Jestem dumna z pracy w Meeting Industry
Jeszcze nie tak dawno na polskim rynku MICE było wiele firm, które swoje 
działania koncentrowały tylko i wyłącznie na sobie i osiąganiu własnych celów. 
Sytuacja zmieniła się kilka lat temu, kiedy to zaczęły pojawiać się stowarzyszenia 
branżowe. Firmy, które na co dzień konkurują o klientów, zaczęły działać wspól-
nie. Dostrzegły potrzebę zespołowej pracy na korzyść całej branży. Już ten etap 
budził mój entuzjazm i radość. Inicjatywa Meetings Week Poland, gdzie łączą się 
całe stowarzyszenia branżowe, aby spotęgować efekt swoich działań, to dowód 
na dojrzałość polskiego Meetings Industry. To też powód do dumy z bycia czę-
ścią tej społeczności.
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Podkreślenia wymaga, że zaproponowany podział jest uproszczeniem dla potrzeb czytelności 
przekazu. W  rzeczywistości wymienione formy przenikają się i  w każdym konkretnym przed-
sięwzięciu znajdziemy elementy z  co najmniej dwóch form powyższej typologii. W  literaturze 
występuje nawet określenie „kongresowienia targów i targowienia kongresów” (Drab, 2011) 

Sumując, jeśli do powyższej typologii form dodać „podróże służbowe” w  rozumieniu wyjazdu 
pojedynczego pracownika w ramach tzw. delegacji ze swojej firmy czy instytucji, to zakres poję-
ciowy turystyki biznesowej i przemysłu spotkań będzie tożsamy. Z jednej więc strony w naturalny 
sposób dziedzina ta związana jest z działem „turystyka” a jednocześnie postrzegana powinna być 
jako wysoko dochodowa, nowoczesna, typowo biznesowa część współczesnej nowoczesnej 
gospodarki. 

Krystian Gryglaszewski
Urząd Miasta Katowice – Convention Bureau Katowice

Polska ważnym graczem w Europie
Polska będzie się coraz bardziej liczyć, jako miejsce organizacji międzynarodo-
wych wydarzeń biznesowych. Sprzyja temu rozwój infrastruktury, m.in. nowe 
połączenia lotnicze, rozbudowa sieci autostrad i  dróg ekspresowych, a  także 
nowe obiekty hotelowo-konferencyjne. W  ostatnich latach w  Polsce powstają 
także duże centra kongresowe, dzięki którym mamy szansę gościć nawet kil-
kutysięczne wydarzenia kongresowe pod jednym dachem z  zapewnieniem 
zachowania najwyższych standardów jakościowych. Dzięki doświadczonym 
krajowym firmom specjalizującym się w  organizacji wydarzeń konferencyj-
nych, firmowych i  motywacyjnych zagraniczni zleceniodawcy mogą liczyć na 
profesjonalną realizację zlecenia. Naszym atutem jest też atrakcyjne położenie 
a także nietypowe miejsca do organizacji eventów – np. zabytki poprzemysłowe. 
Dodając do tego konkurencyjne ceny usług, Polska ma szansę stać ważnym gra-
czem w segmencie MICE w Europie. 

Dla rozróżniania wymienionych form pracy dogodne będzie następujące doprecyzowa-
nie pojęć: 

•	 konferencje –  w rozumieniu potocznym, jako relatywnie mniej liczebne zgromadzenia 
i dość proste w realizacji, coraz częściej samodzielnie realizowane siłami własnymi inicjatora; 

•	 kongresy – jako zgromadzenia zwykle bardziej liczebne, wymagające większego nakładu 
przygotowań, a zatem co najważniejsze, generujące potrzebę fachowej pomocy, w szcze-
gólności Profesjonalnego Organizatora Kongresów;

•	 eventy biznesowe / wydarzenia biznesowe – spotkania firmowe, korporacyjne, wydarze-
nia specjalne (business events, corporate events);

•	 targi –  wydaje się, że zbitka pojęciowa „targi i  wystawy” jest pewnym rytuałem, wynika 
jedynie z tradycji (np. w prasie zamiennie stosowane jest „Wystawa motocykli” i „Targi moto-
cyklowe” odnośnie tej samej imprezy – por. internet);

•	 imprezy motywacyjne (incentive events, incentive travel). 
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O randze przemysłu spotkań decydują nie tylko wysokie przychody generowane przez 
mix powiązanych podmiotów i  instytucji ale także wartości niematerialne, jakie spo-
tkania przynoszą dla rozwoju biznesowego, transferu wiedzy, generowania inwestycji, 
tworzenia i  utrzymywania miejsc pracy, przyciągania talentów, postępu technicznego 
i  cywilizacyjnego, unikatowe możliwości promocji destynacji o  niższej pozycji w  ran-
kingach popularności, a w końcu – nie zapominajmy – także szczególne możliwości dla 
rozwiązywania problemów społecznych i napięć politycznych. 
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 Meeting industry  
na świecie i w Polsce



Meeting Industry na świecie

Znaczenie przemysłu spotkań zostało docenione przez Światową 
Organizację i Joint Meeting Industry Council. 

We wstępie do raportu Sekretarz Generalny Światowej Organizacji 
Turystyki Taleb Rifai stwierdza: „Przemysł spotkań osiągnął wiek 
dojrzałości. Zajmuje obecnie silną pozycję w  samym centrum 
turystyki, jako jeden z głównych czynników rozwoju tej dziedziny 
oraz ważne źródło dochodów, zatrudnienia i inwestycji. Przemysł 
Spotkań nie tylko stwarza istotne możliwości dla rozwoju danej dziedziny, ale zapewnia ogromne 
korzyści całej gospodarce dzięki temu, że generuje dochody wyższe niż typowe, przeciwdziała 
sezonowości, przyczynia się do odnowy krajów i regionów jako docelowych kierunków podróży 
biznesowych, ponadto umożliwia transfer wiedzy oraz rozszerzanie obszarów innowacji i  kre-
atywności” (UNWTO 2014). 

W kreowaniu wizerunku branży rolę nie do przecenienia ma ist-
niejące od 50 lat Stowarzyszenie Międzynarodowych Kongresów 
i  Konwencji ICCA (International Congress and Convention 
Association). Przypadająca w  2013 roku rocznica półwiecza 
ICCA była okazją nie tylko do należnych gratulacji, ale także do 
głebokich analiz zgromadzonych zasobów danych stystycznych, 
jako że ICCA, jak mało która instytucja, może pochwalić się tak 
długą tradycją badań rynkowych. Poniżej przytoczymy wiele 
z tych danych, pokazujących niezykle istotne trendy, jakie należy 
dostrzegać w rozwoju przemysłu spotkań w skali świata. 

Prezydent ICCA Arnaldo Nardone zwraca uwagę na nowe, jakże istotne aspekty, współcze-
snego nam życia branży konferencyjno-kongresowej: „- Żyjemy w czasach, gdy wszelkie aspekty 
podróży, turystyki i  spotkań biznesowych podlegają niespotykanej wcześniej kontroli pod 
względem ich zrównoważenia (sustanability) i zapewniania prawdziwych wartości uczestnikom 
i krajom, które ich goszczą. Już nie można będzie zwracać uwagi na jedynie ilościową skalę ruchu 
podróżnych i ich wydatki. W to miejsce, cała dziedzina musi stać się dużo bardziej transparentna 
pod względem całościowego swego oddziaływania: czy pomagamy w tworzeniu lokalnych łań-
cuchów podaży czy też tylko stanowimy dodatek do kosztów importu, czy tworzymy prawdziwe 
możliwości dla kariery, zarówno dla podstawowych szczebli, jak i kadr kierowniczych, czy może 
niszczymy unikalne wartości kulturowe zamiast zwiększać świadomość, jak je chronić? To jedynie 
kilka z ważnych pytań, jakie wszyscy powinniśmy sobie zadawać. Zwłaszcza w dziedzinie spo-
tkań, powinniśmy promować i wyróżnić wartościowe spotkania, które zapewnią zdecydowanie 
pozytywne rezultaty, a  eliminować imprezy nieprzemyślane i  niepotrzebne (noszące w  języku 
angielskim swoją specyficzną nazwę „junkets” – przypis redaktora), które mogą nadać naszej branży 
zły wizerunek. Na szczęście te ostatnie należą do rzadkości, jako że firmy, stowarzyszenia i instytu-
cje rządowe stale doskonalą swe umiejętności w zakresie planowania spotkań dla jak najlepszego 
osiągania celów swych organizacji i celów samych uczestników”. 
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Strategicznym wyzwaniem dla wszystkich organizacji reprezentujących branżę konferencyjno-
-kongresową jest zagadnienie mierzenia rzeczywistej wartości meeting industry. Dla realizacji 
zadania utworzono koalicję podmiotów – stowarzyszeń i firm organizujących targi branży, które 
zdecydowały się na wspólne przyjęcie standardów badawczych – obok ICCA – UNWTO, Reed 
Travel Exhibition (organizator serii targów IBTM) oraz MPI. 

Szczególnie cenne wnioski wynikają z  obserwacji długofalowych trendów przytoczonych 
w raporcie 50-lecia ICCA (A Modern History of International Association Meetings, ICCA 2013).

Rys. 1. Liczba międzynarodowych spotkań na świecie w ciągu 50 lat analiz statystycznych ICCA (na podstawie: ICCA, 2013, opr. S.Wróblewski)
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Rys. 2. Zmiany średniej liczebności międzynarodowego spotkania na przestrzeni 50 lat analiz statystycznych ICCA (na podstawie: ICCA, 2013, opr. 
S.Wróblewski)

Rys. 3. Problematyka spotkań międzynarodowych (na podstawie: ICCA, 2013, opr. S.Wroblewski)
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Rys. 4. Udział Europy w globalnym rynku międzynarodowych spotkań z dynamiką zmian według kontynentów (na podstawie: ICCA, 2013, opr. 
S.Wróblewski)

Państwa świata o największej liczbie spotkań (dane zagregowane za lata 2008-2012, 
ICCA Country and City Rankings 2012, International Association Meetings Market)

USA, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Chiny, Japonia, Brazylia, Holandia, 
Kanada, Austria, Szwajcaria, Australia, Portugalia, Korea Płd., Szwecja, Belgia, Argentyna, 
Meksyk. Polska jest w połowie trzeciej dziesiątki (w roku 2012 miejsce 25, w 2013 miejsce 
27). Ze swoimi 150 spotkaniami Polska zajęła 15 miejsce w skali Europy. 

Miasta na świecie o największej liczbie spotkań (dane zagregowane za lata 2008-2012, 
ICCA Country and City Rankings 2012, International Association Meetings Market)

Paryż, Wiedeń, Barcelona, Berlin, Singapur, Londyn, Amsterdam, Madryt, Istambuł, Pekin, 
Lizbona, Kopenhaga, Praga, Seul, Bruksela, Sztokholm, Budapeszt, Buenos Aires, Rzym, 
Hong Kong. Warszawa z 46 spotkaniami wymieniana jest na miejscu 50 w świecie a 25 
w Europie, Kraków z 39 spotkaniami jest na miejscu 58 w świecie a 29 w Europie.
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Efekty meeting industry mogą odgrywać kluczową rolę w  rozwoju nie tylko firm, ale miast 
i regionów jako czynnik ich wzrostu gospodarczego. Światowa Organizacja Turystyki potwierdza 
znaczenie tej branży dla gospodarki światowej. Poniżej wybrane dane za rok 2013, cytowane za 
portalem targów EIBTM: www.eibtm.com/About-EIBTM/The-Global-Meetings-Industry

Dane globalne

Najnowszy Barometr Biznesowy publikowany przez MPI (czerwiec 2013 r.) podaje, że   44% respon-
dentów z branży spotkań przewiduje wzrost obrotów w roku 2013 r. Tendencję taką potwierdza 
też Raport EIBTM Trends Watch na podstawie rosnącego poziomu optymizmu. Spodziewana jest 
poprawa sytuacji w dziedzinie spotkań i imprez oraz powrót do już bardziej trwałego ożywienia 
wraz ze wzrostem gospodarczym ekonomii globalnej.

Europa

W 2012 roku respondenci badania European Research Study przeprowadzonego przez targi IBTM 
podali, że organizują średnio 23 spotkania w ciągu 12 miesięcy. Portfel zamówień na spotkania, 
jakim dysponuje typowy meeting planner w  Europie, to 1,13 mln USD na wszystkie imprezy 
w danym roku.

Ponad 44% badanych w tym samym raporcie stwierdza, że wzrosła liczba spotkań organizowa-
nych w ciągu poprzednich 12 miesięcy, a 56% przewiduje, że wzrośnie też liczba imprez w roku 
2013.

USA

Przemysł spotkań w USA przynosi gospodarce 907 miliardów dolarów i generuje 6,3 mln miejsc 
pracy, jak wynika z badania przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers we współpracy z 14 
organizacjami branżowymi.

Azja

Według dorocznego raportu Unii Stowarzyszeń Międzynarodowych UIA aż trzy kraje azjatyckie 
– Singapur, Japonia i Korea – znalazły się w piątce najlepszych destynacji dla międzynarodowych 
spotkań. Według tego samego raportu, na Singapur przypada 10% światowego biznesu meeting 
industry. 

Na spotkanie konferencyjne w Chinach zleceniodawca wydaje średnio 818,038 dolarów. Łączna 
suma wydatków na wydarzenia w  Azji przez wszystkich kupujących wyniosła w  cytowanym 
badaniu ponad 207 mln dolarów.

Średnio w jednym kraju azjatyckim zleceniodawca pozostawia 224.453 dolarów, a średni budżet 
jednego spotkania to 48.798 dolarów (w porównaniu do 45.877 dolarów w roku poprzednim).
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Studium przypadku: Wielka Brytania 

Według ostatniego raportu UK Economic Impact Study w samej tylko Wielkiej Brytanii branża 
spotkań generuje rocznie PKB o wartości 58,4 miliarda funtów, czyli trzykrotnie więcej niż tam-
tejsze rolnictwo. Zajmuje ona 17. miejsce wśród 100 głównych sektorów gospodarki, dając 
bezpośrednie, pełnoetatowe zatrudnienie ponad 500.000 pracownikom – dwukrotnie więcej 
niż branża telekomunikacyjna. Uczestnicy ponad 1.300.000 spotkań, jakie odbyły się w 2011 
roku w Wielkiej Brytanii, wydali łącznie 40 miliardów funtów.
Zapoznaj się z rozmową z autorką badań Jackie Mulligan, dyrektor w International Centre for Research in Events, Tourism & Hospitality (ICRETH), 
wykładowcą w School of Events, Tourism & Hospitality Uniwersytetu Leeds: https://www.leedsmet.ac.uk/research/3793.htm 

Wyzwanie: mierzenie wartości spotkań konferencyjnych

Ogromnie ważnym problemem dla całej branży jest zagadnienie mierzenia wartości spotkań 
konferencyjnych. Z uwagi na kompleksowość zjawiska jest to trudne zadanie, co nie powinno 
powstrzymywać badaczy przed podejmowaniem się tego wyzwania. 

W raportach ICCA od lat 90. znajdujemy dane na temat wydatków uczestników spotkań międzynaro-
dowych, aczkolwiek sami autorzy opatrują wyniki obszernymi wyjaśnieniami odnośnie metodologii 
dochodzenia do finalnych liczb. Są to więc interesujące i stale weryfikowane dane, niemniej celowe 
jest prowadzenie badań lokalnych dostosowanych do warunków danego kraju, sposobu groma-
dzenia, waluty (wszelkie przeliczenia mogą zakłócać wynik) czy procesu wnioskowania.

Wg opracowań ICCA średnia opłata kongresowa obliczona na podstawie danych pięcioletnich 
(2008-2012) wynosiła 533 USD na jednego delegata tj. 149 USD średnio za jeden dzień. Wydatki 
na jednego delegata uczestniczącego w  międzynarodowym spotkaniu to średnio 2424 USD. 
Kwota wydatków (Total Expenditure) na jedno spotkanie międzynarodowe to 1.028.027 USD.

W najnowszym opracowaniu Meeting Professionals International (MPI 2014) wskazano nastę-
pujące aspekty, które powinny być mierzone, uwzględniając zainteresowanie branżą i potrzeby 
samego przemysłu spotkań: 

•	 Wydatki uczestnika, wliczając wszystkie zakupy, a także podatki i napiwki, zrealizowane przez 
uczestników i wystawców, a  także osób towarzyszących (np. współmałżonków). Obejmować 
to powinno wszelkie inne wydatki poczynione w związku z danym eventem przed jego rozpo-
częciem oraz ewentualnie po wydarzeniu np. w związku z przedłużonym pobytem w miejscu 
odbywania się imprezy.

•	 Wydatki wystawcy, wliczając koszty ponoszone lokalnie w związku z pobytem targowym.

•	 Koszt produkcji eventu, wraz z kosztami poniesionymi przez obiekt wystawienniczy na produkty 
i usługi związane z goszczeniem imprezy. To także obejmuje wydatki generowane przez organi-
zatorów eventu, na zapewnienie towarzyszącego programu rozrywkowego w innych miejscach.

•	 Największą lukę pozostawia element, będący de facto czynnikiem najważniejszym: wartość 
spotkań, jakie spotkań generuje dla rozwoju biznesowego, transferu wiedzy, generowania 
inwestycji, tworzenia i  utrzymywania miejsc pracy, przyciągania talentów, postępu technicz-
nego i  wszelkich innych obszarów, które decydują o  tym, że dane wydarzenie odbywa się 
w danym miejscu. 
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Ten ostatni aspekt to tzw. „beyond tourism benefits” – korzyści pozaturystyczne. Leo Jago, profe-
sor australijskich i brytyjskich uniwersytetów, uznany autorytet w zakresie badań ekonomicznego 
znaczenia eventów biznesowych, stawia nawet tezę, iż ważniejsze powinno być wykorzystywanie 
potencjału korzyści związanych z eventami, niż inwestowanie nadmiernych środków w oblicza-
nie ich rozmiarów (ICCA, 2013).

Interesujące dane przynoszą badania amerykańskiej firmy eksperckiej nad współczesnymi 
narzędziami komunikacji marketingowej. Eventy biznesowe, m.in. targi, zostały uznane ze jedno 
z  najbardziej skutecznych narzędzi, przy oczywiście wysokiej trudności jego przygotowania 
(MarketingSherpa, 2012). 

Rys. 5. Efektywność marketingu eventowego w nowoczesnej komunikacji marketingowej. Wielkość kół wskazuje znaczenie narzędzia komunikacji.  
Opracowanie: S. Wróblewski na podstawie MarketingSherpa, 2012
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Analizy rynkowe są systematyczne prowadzone i  publikowane 
także przez kolejną organizację o  zasięgu globalnym –  Society 
of Incentive and Travel Executives (SITE). W publikacji „Incentive 
Move Business. Travel and The US Economy” SITE przytacza dane 
skazujące, iż firmy utraciłyby 28% swych przychodów bez spotkań 
face-to-face, a ponadto dzięki nim aż 40% potencjalnych klientów 
staje się realnymi, nowymi klientami (SITE, 2014) 

Podczas targów IMEX we Frankfurcie w  maju 2014 r. opubliko-
wano rezultaty badania zrealizowanego przez SITE International 
Foundation dotyczącego trendów zakupowych w  sektorze 
imprez i podróży motywacyjnych. Zwrócono uwagę m.in. na zja-
wisko podejmowania decyzji w sposób bardziej kolektywny niż 
w  przeszłości a  zatem konieczności szerszego niż jednoosobo-
wego adresowania ofert. Dane SITE wskazują też na powolne ale 

systematyczne poprawianie koniunktury dla tego sektora. Przykładem znaczenia incentive travel 
jest niedawno zrealizowana impreza w Dubaju dla 15.000 pracowników firmy Nu Skin z Chin; war-
tość przedsięwzięcia została oceniona przez Department of Commerce and Tourism Marketing 
(DTCM) na 80 mln USD (www.internationalmeetingsreview.com).

Sumując, przemysł spotkań stanowi znaczący dział gospodarki i  życia społecznego. Meeting 
Professionals International ujmuje to (MPI 2014) w następujący katalog: 

•	 Spotkania to wielki biznes sam w  sobie, pełni jednocześnie ważną rolę wspierającą wobec 
innych dziedzin.

•	 Spotkania potęgują inwestycje, handel, komunikację oraz technologie.

•	 Jest przemysłem czystym i promuje standardy jakości zgodne z wymogami środowiskowymi

•	 Spotkania promują i wspierają inne dziedziny biznesowe.

•	 Spotkania reprezentują „najwyższą półkę” na skali wydatków gości.

•	 Spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń w skali globalnej.

•	 Spotkania tworzą wiedzę i zapewniają jej szerzenie na skalę międzynarodową. 

•	 Spotkania budują wizerunek danej społeczności, organizacji czy firmy. 
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Przemysł spotkań w Polsce. Próba syntezy

Nie będzie łatwo odzwierciedlić w  syntetycznym skrócie stan tak szerokiego zjawiska spo-
łeczno-gospodarczego, jakim stał się obecnie przemysł spotkań w Polsce. Jeszcze do niedawna 
poszukiwalibyśmy innych nazw np. turystyki biznesowej lub branży konferencyjno-kongresowej 
(analizy stosowanego nazewnictwa przeprowadza K. Cieślikowski, 2013). Dziś z wielu względów 
sięgamy po doniośle brzmiący termin meeting industry.

Przemysł spotkań w pigułce

Spróbujmy w liczbach wyrazić potencjał dzisiejszego przemysłu spotkań w Polsce. Poniższe dane 
stanowią próbę uchwycenia skali zjawiska, nie zawsze mając szczegółowe dane statystyczne. 
Niniejsza publikacja stanowić ma zachętę dla podmiotów badawczych oraz praktyków do wła-
snych wyliczeń i ich sukcesywnego konfrontowania. W ramce podajemy źródła wykorzystane dla 
oszacowań własnych wg stanu wiosna 2014.

Piotr Wilczek
Prezes Grupa A05, Meetings&Events
Wiceprezydent EFAPCO

Nowa era przemysłu spotkań
Nadchodzi nowa era polskiego przemysłu spotkań. Powstaje coraz więcej 
nowych obiektów o  najwyższym standardzie, które z  pewnością przyciągną 
ciekawe i  ważne wydarzenia międzynarodowe w  różnych dziedzinach życia. 
Ogromnie dynamicznie rozwijają się kompetencje firm oraz ich pracowników 
w  zakresie produkcji i  obsługi spotkań. Polscy przedstawiciele coraz częściej 
wchodzą w  struktury międzynarodowych organizacji, tworząc dobry klimat 
wokół polskiej nauki i gospodarki. Na rynkach międzynarodowych zauważono 
dynamiczne kampanie promocyjne Polski i  poszczególnych miast i  regionów. 
Integracja środowiska meeting industry w Polsce, w tym organizacja Meetings 
Week Poland jest przytaczana w  wielu miejscach, jako przykład do naślado-
wania. Szczególnie udany rok 2014 będzie miał Kraków, gdzie w  najbliższym 
czasiezostaną uruchomione 3 mega-obiekty, przygotowane do przyjęcia mię-
dzynarodowych spotkań.
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Składnik Oszacowanie Źródła pomocnicze

Obiekty konferencyjno-eventowe, 
w tym: 2000

www.mojekonferencje.pl/venue-finding
www.salekonferencyjne.pl
www.meetingspoland.pl 
http://www.meetingplanner.pl/obiekty/

Hotele biznesowe 1300
Horwath 2014
www.propertynews.pl
www.polfair.pl 
http://www.meetingplanner.pl/obiekty/
Meeting Poland 2012-2014

Centra targowo-kongresowe 25
Areny sportowe wielofunkcyjne 25
Sale w uczelniach (udostępniane) 350
Sale obrad w obiektach administracji 
publicznej (udostępniane) 250
Inne 50

Liczba spotkań biznesowych w Polsce 
rocznie

od 200.000 
do 300.000

Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce 2014 
Oszacowania własne
Porównania międzynarodowe

Liczba targów w Polsce rocznie od 220 do 680
Targi w Polsce, PIPT 2012
Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce 2014

Liczba spotkań międzynarodowych 
w Polsce rocznie (z uwzględnieniem 
różnych definicji)

od 100 do 200
ICCA
UIA
Raporty Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce, 2013, 2014 
Oszacowania własne

Uczestnicy spotkań konferencyjnych 
w Polsce rocznie  4,5 – 5,5 mln

Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce 2014
Oszacowania własne

Liczba Planistów Konferencji w firmach 
i stowarzyszeniach 3000

http://sbe.org.pl/misja,8
http://wyborcza.biz/biznes
www.forbes.pl 
GUS

Stowarzyszenia skupiające 
profesjonalistów przemysłu spotkań

4 
skupiające łącznie 
kilkuset członków 

indywidualnych i firm

www.skkp.org.pl
www.sbe.org.pl
www.mpiweb.pl
www.soit.net.pl

Rekomendowani Profesjonalni 
Organizatorzy Kongresów i Imprez 
Motywacyjnych

22
Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce 2014
http://www.poland-convention.pl/

Ambasadorowie Kongresów Polskich 
(1998-2013) 160 http://skkp.org.pl/amb_kongresow/

lista_ambasadorow

Convention Bureaus w Polsce 10
www.poland-convention.pl/pl/
service/organize-your-meeting/
city-convention-bureaus

Miejsce Polski w świecie wg ICCA 
w 2013 23

www.iccaworld.com
Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce 2014

Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1:10
UFI 
Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń 
w Polsce 2014
ICCA, 2013
BECA, 2013
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Rys historii 

Aby ocenić skalę rozwoju, warto przypomnieć stan początkowy i główne czynniki, które wpłynęły 
na rozwój meeting industry w Polsce. Poniżej zarysowane będzie zestawienie chronologiczne fak-
tów o większym znaczeniu dla ukształtowania tej dziedziny. 

Z faktu, iż przez wiele wcześniejszych lat nie wypracowano w  polskiej literaturze przedmiotu 
jednoznacznej definicji pojęcia „turystyka biznesowa” wyniknęły istotne implikacje. Wielu autorów 
w swych opracowaniach, w tym podręcznikach akademickich, posługiwało się rozbudowanym opi-
sowym podziałem rodzajów „turystyk” lub wymieniano kilkanaście kategorii podróży (Gaworecki, 
Swarbrooke i  Horner) ale nie wprowadzano jasnych zależności między tymi terminami. Takie 
niedoprecyzowane pojęcia trudno było opisywać czy analizować. Z tego też zapewne powodu 
turystyka biznesowa w literaturze fachowej, w systemie kształcenia, a  także w dokumentach czy 
planach rządowych była wyraźnie zaniedbywana. Autor napotkał na ten problem w roku 1996, 
kiedy rozpoczynał swoją pracę w programie przedakcesyjnego wsparcia Unii Europejskiej Phare 
TOURIN obejmującym „rozwijanie turystyki biznesowej” (Strategia Rozwoju Krajowego Produktu 
Turystycznego L&R, 1996) i przyjął najszersze możliwe rozumienie pojęcia, nawet kosztem odrzuce-
nia podziałów w podręcznikach. W zasadzie dopiero opublikowanie staraniem Polskiej Organizacji 
Turystycznej polskiego tłumaczenia angielskiego podręcznika pt. „Turystyka biznesowa” Roba 
Davidsona w roku 2003 (Davidson, 2003) rozwiązało ten problem podając wyczerpującą i nowo-
czesną interpretację terminów stosowanych do tej pory raczej intuicyjnie i mało precyzyjnie.

Najwcześniejsze przykłady turystyki biznesowej w Polsce (by nie sięgać do czasów historycznych) 
wiążą się z działalnością ORBIS-u. „Na początku był Orbis” – taki charakterystyczny tytuł nosi artykuł 
Adama Dolińskiego, rozpoczynający publikację przeglądową wydaną przez Polską Organizację 
Turystyczną na jej pięciolecie (POT, 2005). Istotnie, nazwa „Orbis” przez wiele lat powojennej histo-
rii Polski była synonimem wszelkiej poważniejszej aktywności w zakresie kongresów, wydarzeń 
o charakterze publicznym i z udziałem zagranicznych delegacji, w tym wizyt prezydenta USA, jak 

Irena Sokołowska
Dyrektor Biura Kongresów 
Holiday Travel

Duma z tworzenia
Może to zabrzmi nieco na wyrost, lecz mam poczucie, że choć byłam małą 
cząstką przemysłu spotkań, to moje społeczne i zawodowe działania przyczyniły 
się do jego dzisiejszej silnej pozycji. Wespół z  innymi byliśmy jak małe kamyki 
w budowie szerokiej drogi dla rozwoju branży. 
Obecna pozycja Polski na europejskim i międzynarodowym rynku konferencyj-
nym jest coraz mocniejsza. Brakuje jeszcze nam większej liczby międzynarodowych 
kongresów. To one przynoszą największy splendor i zaszczyt, pomagają w pozy-
skaniu kolejnych.
Trzeba zatem wzmóc wysiłki w  kierunku pozyskiwania największych imprez, 
które krążą po świecie a  jeszcze nie trafiły do Polski. Należy zaktywizować 
świat naukowy, medyczny i biznesowy. Do tego zaś jest niezbędne wsparcie 
wszelkich władz – miejskich i krajowych. Ogromnie ważne jest współdziałanie 
wszystkich czynników. Te wielkie kongresy potrzebują naszej wiedzy i pomocy. 
Mogą na nas liczyć.  
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i pielgrzymek papieża. Wyspecjalizowana struktura Orbisu – Biuro Kongresów – do dziś pamiętana 
jest jako znacząca, rozpoznawalna marka. Pozycja Biura Kongresów Orbis –  nie negując talen-
tów i oddania pracowników tej firmy – wynikała z zagwarantowanej mu roli w obsłudze gości 
dewizowych i polityki władz PRL. Na marginesie dodajmy, że monopol Orbisu w zakresie obsługi 
„imprez o charakterze kongresowym” (kłania się tu wspomniany wyżej brak definicji) nie był aż 
taki szczelny: w niektórych sferach – np. obsługi polowań – działały poza Orbisem też inne firmy. 
Z grona pracowników Biura Kongresów Orbis wywodzi się kilkanaście firm turystycznych działa-
jących obecnie na rynku polskim (m.in. Holiday Travel, Mazurkas Travel, CONGRESS-OR). Założenie 
takich firm było jednak możliwe dopiero w okresie przemian ustrojowych w Polsce na przełomie 
lat 80. i 90. Jednakże największy impuls dla rozwoju infrastruktury przyniósł proces akcesji Polski 
do Unii Europejskiej i formalne wstąpienie w roku 2004.

Interesariusze przemysłu spotkań

Kluczowe znaczenie dla przemysłu spotkań ma hotelarstwo oraz centra zapewniające infrastruk-
turę dla realizacji spotkań. W  tym zakresie nadrabiane są nagromadzone przez dziesięciolecia 
opóźnienia. Pomimo ogromnej poprawy, w  dalszym ciągu Polska zajmuje jedno z  ostatnich 
miejsc w  Europie pod względem liczby miejsc noclegowych na mieszkańca (Horwath, 2014). 
Niemniej, dla potrzeb gości biznesowych, w tym konferencyjnych, którzy koncentrują się na tylko 
niektórych lokalizacjach, jak wielkie miasta, oferta noclegowa jest bogata i na wysokim poziomie. 
Wszystkie obiekty wyższych kategorii, oraz praktycznie wszystkie nowo otwierane obiekty, oferują 
zaplecze dla wszelkiego rodzaju spotkań konferencyjnych. Goście biznesowi, zwłaszcza grupowe 
pobyty zamawiane przez firmy, są dla hoteli najbardziej pożądanym źródłem przychodów.

Zgromadzenia na wiele tysięcy uczestników wymagają wielkich gmachów. W  tym zakresie 
następują wielkie zmiany w infrastrukturze dzięki całkowicie nowym inwestycjom, modernizacji 
wielu istniejących wcześniej oraz wybudowaniu na EURO 2012 wielofunkcyjnych stadionów. 
Odnośnie tych ostatnich podkreślenia wymaga nowa koncepcja funkcjonalna: zgodnie z wyma-
ganiami UEFA powstające obiekty musiały spełniać rolę aren o wielu zastosowaniach (UEFA 2010). 

Krystyna Gołąbek
Business Service GALOP
Profesjonalny Organizator Konferencji i Kongresów
 
Marzę o mega kongresach 
Cieszę się, że mieszkam i prowadzę firmę w Katowicach – mieście, które prze-
obraża się w metropolię turystyki biznesowej. Powstająca „Strefa Kultury”, w tym 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe połączone ze Spodkiem, Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną PRiTV oraz Muzeum Śląskim, stanie się niebawem znako-
mitą ofertą dla nawet kilkunastu tysięcy uczestników. Takich wyzwań oczekuję! 
Marzę o tym, by organizować tu mega-kongresy. Katowice są już miejscem wiel-
kich wydarzeń, takich jak Europejski Kongres Gospodarczy. Współpraca śląskich 
firm w ramach tego Kongresu to przykład konsolidacji branży. Dumna też jestem 
z przebiegu rejestracji ponad 6000 osób uczestniczących w EKG, za którą odpo-
wiadała moja firma. Widzę wzrost świadomości znaczenia turystyki biznesowej 
i szansę na partnerstwo publiczno-prywatne. Cieszę się, że dzięki pracy mojego 
zespołu przybywa nam ciągle klientów a zlecenia, które realizujemy, wybiegają 
na 2 lata do przodu.
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Analogicznie wielofunkcyjność jest obecnie powszechną praktyką centrów targowych, tym bar-
dziej iż obiektywnie występuje zjawisko przenikania (konwergencji) targów i kongresów.

O sile nabywczej rynku konferencyjnego (procurment) decydują przede wszystkim zamówienia 
firm. Grono kilku tysięcy inicjatorów imprez, nazywanych łącznie jako Meeting Planners czyli 
Zleceniodawców, stanowią reprezentanci firm, zwłaszcza dużych. Źródła statystyczne (GUS 2013) 
podają, że liczba firm dużych wynosi w Polsce od 3200 do 3100 (dane za lata 2007-2011, wg prze-
pisów unijnych duże firmy zaczynają się od 250 pracowników lub 50 mln euro obrotów). Rynek 
zleceń tworzą ponadto stowarzyszenia profesjonalne różnych branż, izby gospodarcze i  insty-
tucje otoczenia biznesowego, a także uczelnie, firmy szkoleniowe oraz administracja publiczna, 
agencje rozwoju regionalnego oraz fundusze unijne. Znaczący wpływ na branżę miał zwłaszcza 
EFS w perspektywie budżetowej 2017-2013. Ostatnio obserwowane jest relatywnie nowe intere-
sujące zjawisko zwiększonego wpływu firm typu KIBS (Knowledge Intensive Business Services) na 
generowanie biznesowego ruchu turystycznego (Borodako 2013).

Przyjąć można, że na rynku polskim działa ponad tysiąc podmiotów gospodarczych specjalizu-
jących się w organizowaniu imprez zaliczanych do przemysłu spotkań – tour operatorzy, biura 
podróży, agencje eventowe. Odnośnie tych ostatnich Stowarzyszenie Branży Eventowej szacuje: 
„na polskim rynku istnieje już kilkaset firm zajmujących się wyłącznie organizacją eventów”.

Do najbardziej wyspecjalizowanych należą tzw. PCO – Professional Congress Organizers – dedy-
kowane organizacji głównie kongresów i  wymagających większego zakresu usług konferencji. 
Często zapomina się o roli, jaką pełnią w budowaniu sukcesu kongresu czy innego wydarzenia, 
usługodawcy w  zakresie tworzenia treści, wykładowcy, konferansjerzy, osobowości wystąpień 
publicznych. A bez nich nie może istnieć program imprezy. Na kluczowe ich znaczenie zwraca 
uwagę Maarten Vanneste w  swej kapitalnej książce –  manifeście nowego podejścia „Meeting 
Architecture” (Vanneste 2008). 

Dużą grupę tworzą firmy zapewniające wyspecjalizowane usługi – sprzęt audio-wizualny i inna 
technika (np. sceniczna, zabudowa, oświetlenie), transport, catering, tłumaczenia, zabezpieczenie. 

Dopełnieniem struktury są podmioty zapewniające koordynację działań, bo jak widać choćby 
z powyższej długiej listy zróżnicowanych i rozproszonych podmiotów, jest konieczne dla uzyska-
nia synergii działań. Rolę taką, w szczególności w wielkich miastach, pełnią Convention Bureaus 

Anna Górska
prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Gdańsk Convention Bureau

Gdańsk – destynacja konferencyjna 
W rym roku mija 7  lat mojej pracy jako szefowej Gdańsk Convention Bureau 
Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Jestem dumna, że dzięki mojej pracy i pracy 
zespołu, który stworzyłam, Gdańsk staje się coraz bardziej rozpoznawalną desty-
nacją konferencyjną, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, czego dowodem 
jest zwiększająca się z roku na rok liczba spotkań biznesowych organizowanych 
w Trójmieście i Regionie. Z zadowoleniem obserwuję również wzrost świadomo-
ści znaczenia przemysłu spotkań dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. 
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(lub Bureaux), co jest przyjętą powszechnie w świecie nazwą dla biur promocji przyjazdów konfe-
rencyjno-kongresowych do danej destynacji. Koordynacja działań oraz rzecznictwo interesów to 
podstawowe statutowe cele stowarzyszeń skupiających profesjonalistów branży spotkań. 

Hotelarstwo biznesowe

Infrastruktura hotelarska zasługuje na głębszą analizę. Zdecydowany rozwój działalności związa-
nej z konferencjami nastąpił od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w związku z napływem 
inwestycji właśnie w hotele. W ciągu następnych dwudziestu lat infrastruktura przeszła gruntowną 
modernizację. W Polsce na koniec 2012 roku funkcjonowało 2213 hoteli (Horwath, 2014). Spośród 
nich 1363 to obiekty o standardzie akceptowanym dla konferencji (powyżej dwóch), co stanowi 
61% ogólnej liczby i ponad 73% liczby dostępnych noclegów. 

Jednocześnie spotykamy dane mówiące o prawie 3 tysiącach „obiektów konferencyjnych i evento-
wych” w Polsce, czyli zarówno hoteli oraz ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, jak i centrów 
bez zaplecza noclegowego, w tym hal wielofunkcyjnych, sal w biurowcach i aren sportowych. 
Portal Moje Hotele podaje, że w swojej bazie ma dane 2656 obiektów (www.mojekonferencje.
pl/venue-finding) a www.salekonferencyjne.pl deklaruje, że takich obiektów ma 2829. Jednakże 
ogromne jest zróżnicowanie obiektów pod względem wielkości – od kameralnych po wieloty-
sięczne. Wymienione dane uznać należy za przesadzone i poddać weryfikacji czy pod względem 
jakości istotnie spełniają standardy konferencyjno-eventowe. 

Uwzględniając różne dane i wieloletnie doświadczenia z wydawaniem katalogu obiektów kon-
ferencyjnych (Meetings Management, Meetings Poland, 1998-2014) autor szacuje, że 1500-1600 
obiektów stanowi podstawową bazę obiektów meeting industry w Polsce.

Za najistotniejszy fakt dla przyciągania międzynarodowego ruchu turystów biznesowych uznać 
należy wkroczenie do Polski większości najbardziej znanych światowych marek hotelowych: 
Sheraton, Hilton, InterContinental, rodzina marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, czy Radisson 
Blu, Westin, Louvre Hotels, Best Western. Wg stanu na sierpień 2013 roku w Polsce działało 15 
międzynarodowych sieci ze 139 hotelami i ponad 23000 pokoi (Horwath, 2014). Sieci oczywiście 
elastycznie reagują na dynamicznie zmieniający się rynek, odnotować można zarówno inwe-
stycje, jak i przejęcia czy wycofania z Polski (na początku roku 2014 Hyatt wycofał swoją markę 
z warszawskiego obiektu).

Eksperci branży nieruchomości odnotowują systematyczne rozrastanie się w  Polsce bazy 
konferencyjno-kongresowej. Horwath HTL szacuje że w 2013 roku wysokiej klasy zaplecze kon-
gresowo-konferencyjne największych polskich miast stwarzało łącznie możliwość organizacji 
imprez dla ponad 80 tys. osób w jednym czasie.

Centra kongresowe

Największą barierą w rozwoju dziedziny spotkań kongresowych przez długie lata był brak obiektów 
o wielkiej pojemności. Pałac Kultury i Nauki wybudowany w roku 1955 już bez wątpliwości prze-
chodzi w branży kongresowej na emeryturę, choć jeszcze przez jakiś czas reprezentować będzie 
unikatowe zestawienie różnych funkcji (sala plenarna, sale robocze, sale ekspozycyjne, kuluary 
wielofunkcyjne) i  idealnej lokalizacji. Długą tradycję reprezentowały inna znane budowle – Hala 
Ludowa (Stulecia) we Wrocławiu i Spodek w Katowicach. Przez wiele lat wyjątkowo duże możliwości 
kongresowe zapewniał Hotel Gołębiewski w Mikołajkach (później kolejne wielkie obiekty tej samej 
firmy powstały w Wiśle i Karpaczu). Do końca wieku XX powstało zaledwie kilka dużych obiektów 
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– wśród nich Centrum Kongresowe Gromada na Okęciu i Warszawskie Centrum EXPO XXI, a także 
Aula na 2,5 tysiąca miejsc w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. 

Nowy rozdział w  historii branży otworzył Hotel i  Centrum Kongresowe Ossa, otwarty w  2011 
roku, dysponujący obecnie imponującą ofertą noclegową dla 1100 osób. Wysiłek zmodernizo-
wania swych obiektów w  kierunku kongresowym stopniowo podjęły Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, oddając do użytku w 2012 nowoczesną Salę Ziemi na 2000 osób. Duże hale wielo-
funkcyjne oferowały też inne obiekty targowe – w Katowicach, Sosnowcu, Gdańsku. Prawdziwą 
rewolucję wprowadziły Mistrzostwa EURO 2012 i konieczność wybudowania wielofunkcyjnych 
aren według europejskich standardów. Rolę najbardziej znaczącego obiektu konferencyjno-
-eventowego zaczyna pełnić Stadion Narodowy dysponujący kilkudziesięciu salami. Warto przy 
tym zauważyć, że w konkursie urbanistycznym na zagospodarowanie terenu wokół nieczynnego 
Stadionu X-lecia początkowo zaplanowany został multi-kompleks sal na terenie ok. 44 hektarów, 
w tym sala widowiskowa na 12000 miejsc. Z tego planu (koncepcja firmy JEMS Architekci) zreali-
zowano, jak dotąd, jego pierwszy element – Stadion Narodowy.

W latach 2014-2015 uruchomione zostaną nowe, wielkie inwestycje, szczególnie istotne dla 
branży spotkań. Inwestorami w centra konferencyjne, kongresowe i wielofunkcyjne są zarówno 
sieci hotelowe, instytucje publiczne oraz prywatni przedsiębiorcy.

W maju 2014 roku otwarto Centrum EXPO firmy Targi w Krakowie. W tym samym niemal czasie 
do użytku oddany został drugi wielki obiekt w tym mieście – Kraków Arena, wielofunkcyjna hala 
widowiskowo-sportowa w dzielnicy Czyżyny. Pojemność tej hali wahać się będzie, w zależności 
od typu imprezy, od 11,5 tys. do 18 tys. miejsc, co uplasuje ją na pierwszym miejscu wśród tego 
typu budowli w Polsce. Do końca roku w Krakowie zostanie oddane jeszcze jeden super nowo-
czesny obiekt – Centrum Konferencyjne ICE. Natomiast Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
w  Katowicach to bezprecedensowa inwestycja w  skali całej Europy Centralnej. W  całkowicie 
przebudowanym centrum Katowic znajdą się jeszcze nowe siedziby Narodowej Orkiestry 

Żaneta Berus
Prezes Zarządu
Warszawskie Centrum EXPO XXI

Róbmy swoje
W sektorze MICE spotkać można sporo zazdrości, skubania konkurenta, co nie 
powoduje zamiast wzrostu a kurczenie rynku, chociażby przez dumping cenowy. 
Jako prezes największego warszawskiego centrum wystawienniczo-kongreso-
wego od lat przyglądam się tej walce i... robię inaczej.
Od 14 lat EXPO XXI stara się działać nie tylko wśród polskich ale także zagra-
nicznych klientów. Udział tych ostatnich w naszym portfolio ciągle rośnie, jako 
jedyni w kraju możemy pochwalić się aż 30% odsetkiem zagranicznych zlecenio-
dawców. Mamy ich więcej niż wszystkie pozostałe ośrodki polskie razem. To oni 
wzbogacają polski niedojrzały rynek –  nasz wspólny „tort” do podziału. Dzięki 
temu możemy zaoferować pracę dziesiątkom firm podwykonawczych.  
Jednym z  naszych sukcesów jest wygrany przetarg na kilkutysięczny kongres 
sektora telekomunikacji FTTH, który odbędzie się dzięki staraniom EXPO XXI 
w Warszawie w lutym 2015. Zyskamy na tym wszyscy, nie tylko obiekt, ale także 
hotelarze, przewoźnicy, restauratorzy i sama stolica, do której zjadą tysiące gości.
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Symfonicznej i  Muzeum Śląskiego. Ocenia się, że najbliższa arena spotkań z  taką pojemnością 
i zapleczem konferencyjnym to Wiedeń (Cieślikowski, 2014, materiał niepublikowany). 

Do listy wielkich obiektów z funkcjami kongresowo-eventowymi dodajmy Pepsi Arenę – Stadion 
Legii Warszawa oraz ERGO Arenę w Gdańsku. Ponadto w Kielcach i Opolu także niedawno ruszyły 
centra targowo-kongresowe, a  pełnego rozmachu nabrały działania Poznań Congress Center, 
struktury w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podwaliny strategii rozwoju 

Znaczenie turystyki biznesowej w  skali świata, a  zatem i  w skali Polski, doceniono dopiero 
w  dokumencie przygotowanym przez ekspertów Unii Europejskiej w  roku 1995 a  zawierają-
cym rekomendacje działań, jakie powinny być podjęte dla rozwijania gospodarki turystycznej 
w  Polsce. Dokument ten pod nazwą „Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” 
(„National Tourist Produkt Development Strategy”) przygotowany został w  ramach programu 
pomocowego UE Phare, wyznaczyć miał wieloletni plan strategicznych przemian w zarządzaniu 
turystyką w Polsce. Wśród najważniejszych zaleceń znalazły się postulat powołania Narodowej 
Organizacji Turystycznej (National Tourism Organisation), co wdrożono w  roku 1999 w postaci 
Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność od 2000 roku i w ciągu 15 lat stała się 
silnym oparciem dla rozwijania turystyki biznesowej. 

Innym ważnym zaleceniem wymienionej strategii było koncentrowanie się na rozwijaniu silnych 
ofert (produktów turystycznych) w pięciu obszarach – polskich specjalnościach, w tym m.in. tury-
styce biznesowej. Sposobem rozwijania owych specjalności miał być branding czyli tworzenie 
produktów markowych, w czym kluczową role odgrywać mieli brand managers – menedżerowie 
marek. Branding – dość nowoczesna metoda marketingowa, była wykorzystywana dla roz-
wijania turystyki także w innych krajach (np. w Irlandii) i przynosiła z czasem dobre rezultaty, 
zwłaszcza przy elastycznym modyfikowaniu i dostosowywaniu do warunków. 

Niestety dużo wcześniej niż zapowiedziano – bo po roku, zamiast po trzech-pięciu latach, zawie-
szono finansowanie projektu brandingu w  turystyce. Jedynym obszarem turystyki, w  którym 
kontynuowano wdrażanie Strategii była turystyka biznesowa. Było to możliwe zarówno dzięki 

Jolanta Jasińska
Przewodnicząca Komisji SKKP
„Warszawa Kongresowa”

Świadomi swoich wartości
Od wielu lat jestem producentem różnorodnych wydarzeń, zarówno dla pol-
skich, jak zagranicznych zleceniodawców. Z perspektywy czasu widzę ogromne 
zmiany zachodzące w  Polsce w  infrastrukturze, technice a  przede wszystkim 
w mentalności organizatorów spotkań.Przeszliśmy już prawdziwą metamorfozę, 
ale wiele jest jeszcze do poprawiania i rozwijania, np. brakuje szkoły typu „Mistrz 
i Uczeń” dla organizatorów ianimatorów wchodzących na rynek. Coraz więcej jest 
profesjonalistów postrzegających szeroko, kompleksowo organizację spotkania. 
Przybywa nam nowoczesnych obiektów. Mając bazę i ludzi o wysokich standar-
dachstaniemy się bardzo interesującą destynacją w Europie. Na dodatek wspartą 
unikalnymi zabytkami i krajobrazem. Wykorzystujmy wiedzę, nowe technologie, 
doświadczenia, świadomi swoich wartości: ludzi, idei i miejsc.
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Monika Białkowska
Dyrektor Biura 
Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Europejskie wydarzenie dla planistów kongresów 2015
Warszawa jest najsilniejszym miastem polskiej branży konferencyjno-kongre-
sowej. Od stycznia 2014 w ramach Warszawskiej Organizacji Turystycznej działa 
Warsaw Convention Bureau, którego głównym celem jest przyciąganie jak 
największej liczby wydarzeń do Warszawy. Realizujemy ten cel m.in. poprzez 
aktywne zapraszanie organizatorów spotkań. Z  dumą mogę powiedzieć, że 
dzięki staraniom Warsaw Convention Bureau Warszawa będzie gospodarzem 
MCE CEE 2015 – jednej z ważniejszych imprez promocyjnych B2B branży MICE 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniejsze edycje odbywały się w Pradze, 
Budapeszcie i Bukareszcie. Będziemy gościć około 120 planistów i 80 wystawców 
zainteresowanych tym regionem Europy.
Chcemy wykorzystać to wydarzenie nie tylko do promocji Warszawy jako desty-
nacji kongresowo-konferencyjnej, ale także do podkreślenia jak wielką wagę dla 
strategii promocyjnej miasta ma przemysł spotkań i jak wielkie ma znaczenie dla 
jego rozwoju gospodarczego.

determinacji grupy działaczy, jak i finansowym możliwościom branży turystyki biznesowej, która 
była w stanie – w trudnym okresie przemian rynkowych – wygenerować środki na sfinansowanie 
działań inicjowanych przez menedżera marki (Sławomira Wróblewskiego).

Jednym z  fundamentalnych zaleceń ekspertów europejskich było partnerskie współdziałanie 
branży prywatnej z władzami centralnymi i władzami samorządowymi dla wspólnego planowania 
działań, w tym współfinansowania promocji, co uznać należy z perspektywy czasu na wzorcowe 
rozwiązanie PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wyrazem przygotowania się do takiego dojrzałego partnerstwa było utworzenie w  roku 1998 
Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (www.skkp.org.pl). Była to pierwsza w Polsce repre-
zentacja profesjonalistów przemysłu spotkań. Głównymi celami organizacji było podnoszenie własnej 
wiedzy profesjonalnej członków, wspólny marketing ale i  lobbowanie w  instytucjach i  organach 
publicznych w  sprawach istotnych dla branży turystyki biznesowej. Organizacja m.in. uczestniczy 
w konsultowaniu najistotniejszych działań podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej i regu-
lacji przygotowywanych przez ministerstwo właściwe dla turystyki. Obecnie jest nim Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, poprzednio były to resorty Transportu, Gospodarki lub Gospodarki i Pracy. 

Kamieniem milowym była Ustawa powołująca Polska Organizację Turystyczną (Dz.U.1999 r. Nr 62, 
poz.689). Struktura POT daje silne oparcie dla rozwoju turystyki biznesowej i rzecznictwa spraw 
branży oraz skoordynowania promocji Polski na największych światowych targach przemysłu 
spotkań EIBTM i IMEX [POT, 2005]. 

Sukcesywnie podejmowane są starania o umacnianie roli Polski i Polaków na światowym rynku 
turystyki biznesowej. Przykładem jest obejmowanie przez przedstawicieli polskich stowarzyszeń 
profesjonalnych wysokich funkcji w strukturach międzynarodowych: w latach 2004 – 2010 Irena 
Sokołowska pełniła funkcję pierwszego wiceprezydenta European Federation of Associations of 
Professional Congress Organizers, funkcję tę obecnie sprawuje Piotr Wilczek (www.efapco.eu); 
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a w kadencji 2013-2015 Krzysztof Celuch jest członkiem Rady Dyrektorów Meeting Professionals 
International (www.mpiweb.org).

Stowarzyszenia profesjonalistów branży 

Założone w roku 1998 SKKP, było przez dłuższy czas jedyną organizacją w branży turystyki bizne-
sowej, zainicjowało lub wspierało swoim patronatem rozliczne projekty w tej nowo powstającej 
–  a zatem wymagającej zagospodarowania –  dziedzinie. Do takich przedsięwzięć „okresu pio-
nierskiego” należały m.in. Program Ambasadorów Kongresów Polskich, Europejska Akademia 
Organizatorów i Planistów Konferencji i Kongresów, Targi BTF „Business Tourism Forum”, Biblioteka 
Turystyki Biznesowej, pierwsze magazyny branżowe, a także przygotowanie pierwszego wspól-
nego stoiska narodowego na targach EIBTM w Genewie. Niektóre z tych projektów przetrwały 
próbę czasu i nadal się rozwijają (http://skkp.org.pl/kim_jestesmy/15_lecie_skkp). Warty odnoto-
wania jest też inny przykład: z okazji swego 50-lecia globalna organizacja ICCA opublikowała „The 
Timeline of ICCA Milestones”, w której jedyna wzmianka o Polsce dotyczy konferencji szkoleniowej 
5 ICCRM zrealizowanej w Warszawie w 1999 roku właśnie z inicjatywy SKKP. 

W roku 2004 Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” wspólnie ze swoimi odpowiedni-
kami z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch zawiązało EFPCO – European 
Federation of the Associations of Professional Congress Organizers [www.efepco.eu]. Federacja ta 
zaznacza swoją obecność w procesie koordynacji ważnych spraw zawodu organizatora konferencji 
w Europie. Wśród inicjatyw były m.in. spotkania na szczeblu Komisarza ds. Usług Komisji Europejskiej, 
a także przyjęcie przez I Kongres EFAPCO daty 25 listopada jako Europejskiego Dnia Profesjonalnego 
Organizatora Kongresów (Wróblewski, 2010). EFAPCO prowadzi aktualnie (2013/2014) badanie sys-
temu kształcenia zawodowego dla przemysłu spotkań w Europie (www.skkp.org.pl). 

W roku 2009 powstało Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel. Misją SOIT jest pro-
pagowanie podróży motywacyjnych (incentive travel), jako silnego i  efektywnego narzędzia 
biznesowego. SOIT wyznacza i  promuje standardy jakościowe i  etyczne dla swoich członków, 
prowadzi różne formy edukacji branży i  klientów, integruje środowisko i  obejmuje ochroną 

Anna Nowakowska
Członek Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej 
StrefaMICE.pl 

Profesjonalizacja i szkolenia 
Nazewnictwo naszej dziedziny wciąż pozostawia wiele swobody w  interpre-
tacjach –  MICE, przemysł spotkań, branża konferencyjno-eventowa. Mimo 
terminologicznego chaosu zaobserwować jednak możemy postępującą pro-
fesjonalizację branży. Na rynku dostępne są liczne kursy, szkolenia, konferencje 
naukowe oraz specjalizacje w  ramach studiów podejmujące tematy związane 
z branżą MICE. Doczekaliśmy się również pierwszego w Polsce Studium Event 
Management. Duże nadzieje pokładam w  zmianach w  sposobie kształcenia 
wyższego, powstania studiów wyższych kształcących specjalistów nie tylko 
z turystyki czy hotelarstwa ale właśnie tego oddzielnego sektora. Szansę rozwoju 
upatruję w stworzeniu programów nauczania, które będą integralne ze światem 
biznesu, znajdą równowagę między teorią i praktyką a przede wszystkim ułatwią 
start młodemu pokoleniu.
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interesy reprezentowanej branży (http://www.soit.net.pl/1/stowarzyszenie). SOIT następująco 
szacuje krajowy potencjał podróży motywacyjnych: w  Polsce rocznie organizowanych jest ok. 
7000 podróży incentive travel (zarówno na terenie Polski, jak i za granicę), sami członkowie tej 
organizacji realizują ok. 3500 projektów rocznie, w skali kraju jest ok. 70 firm oferujących usługi 
„organizacja incentive travel”. W wyjazdach incentive travel bierze udział ok. 300 000 osób z Polski, 
średnia wielkość grupy: wyjazdy realizowane w Polsce – 60 osób, w krajach Europy – 44 osoby, 
wyjazdy poza Europę – 32 osoby. Średni budżet przeznaczany na osobę: Polska – 333 EUR, Europa 
– 1200 EUR, Świat – 2500 EUR (szacunki SOIT za 2013, niepublikowane).

 W grudniu tego samego roku (2009) została zarejestrowana jako podmiot krajowy organizacja 
skupiająca profesjonalistów branży spotkań –  członków światowego stowarzyszenia Meeting 
Professionals International. MPI Poland Club koncentruje swe zainteresowania na zagadnieniach 
edukacji profesjonalnej oraz współpracy międzynarodowej (http://www.mpiweb.pl/).

Nieco odrębnym środowiskiem było grono osób identyfikujących się z  organizacją eventów. 
Po dwóch latach działalności nieformalnej wiosną roku 2010 powstało Stowarzyszenie Branży 
Eventowej. Działa na rzecz profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń. Promuje eventy jako 
ważne narzędzie komunikacji marketingowej i element strategii marketingowych firm w Polsce 
(http://sbe.org.pl/misja,8).

Convention Bureaus

Już podczas pierwszych wizyt ekspertów europejskich sformułowano syntetyczny, klarowny plan 
rozwijania branży turystyki biznesowej w Polsce (Europejska Akademia Organizatorów Konferencji, 
1997). Autorem tego planu a jednocześnie ekspertem-mentorem szkolenia był Tom Giblin z Irlandii, 
współtwórca sukcesu branży konferencyjnej w tym kraju. Wśród jego zaleceń znalazło się utworze-
nie w Polsce Convention Bureaus i wykorzystywanie Programu Ambasadorów Kongresów.

Tworzenie Convention Bureau, czyli wyspecjalizowanej struktury publicznej promującej przyjazdy 
biznesowe do danego kraju lub regionu, było zadaniem –  w warunkach polskich –  całkowicie 
pionierskim i niezwykle trudnym wobec braku tradycji i jakiejkolwiek podstawy prawnej. Na począ-
tek Stowarzyszenie „Konferencje i  Kongresy w  Polsce” oraz Menedżer Marki Turystyki Biznesowej 

Anna Mokrosińska
kierownik Łódź Convention Bureau, 
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi

Sukces Łodzi
Ludzie nigdy nie przestaną się spotykać. Nasza branża skazana jest na sukces, 
w którym warto mieć swój udział. Dlatego bardzo cieszy mnie, że w Łodzi doszło 
do utworzenia Convention Bureau. Wierzę, że Łódź niebawem dołączy do grona 
najatrakcyjniejszych destynacji eventowych i konferencyjnych w Polsce, bo jest 
to miasto z ogromnym potencjałem. 
Bardzo cenna jest dla mnie konstruktywna dyskusja o  systemie finansowania 
promocji miast i regionów w zakresie oferty MICE. Wnioski z tej dyskusji moty-
wują mnie do dalszej wytężonej pracy. Moim celem jest, żeby w  Łodzi coraz 
więcej ludzi miało świadomość pozytywnego wpływu przemysłu spotkań na 
sytuację ekonomiczną mieszkańców. Liczę, że zdolni i przedsiębiorczy łodzianie 
skorzystają z szansy jaką daje rozwój tej branży.

38

2

http://www.soit.net.pl/1/stowarzyszenie
http://sbe.org.pl/misja,8


podejmowali próby powołania takiej struktury w stolicy, niestety postulaty te nie spotkały się ze zrozu-
mieniem instytucji publicznych. Koniecznie więc należy podkreślić odwagę władz miasta Wrocławia 
z prezydentem Bogdanem Zdrojewskim, które jako pierwsze, już w 2001 roku zdecydowały się na 
utworzenie Convention Bureau. Rzecz ciekawa: inspiracją do tego była obszerna publikacja w dzien-
niku „Puls Biznesu” (wywiad z S. Wróblewskim). Publikacja zapoczątkowała przygotowanie specjalnej 
konferencji która we wrocławskim Ratuszu skupiła kilku międzynarodowych ekspertów i kilkudziesię-
ciu uczestników reprezentujących prywatną branżę. Dopiero za przykładem Wrocławia poszło Miasto 
Warszawa tworząc Warsaw Convention Bureau, a  następnie na szczeblu ogólnokrajowym wzór 
zaadoptowała Polska Organizacja Turystyczna, która powołała „Biuro Kongresów i Konferencji – Polska”. 
Ta nazwa polskojęzyczna stopniowo została zastępowana przez „Convention Bureau – Poland”, następ-
nie „of Poland” a od 2011 r. stosowana jest nazwa „Poland Convention Bureau”. Do roku 2005 utworzono 
jeszcze Convention Bureaus w  kolejnych miastach –  Krakowie, Poznaniu i  Gdańsku, w  kolejnych 
latach w Toruniu i Szczecinie (obecnie nie działają) oraz Bydgoszczy, w kolejnych latach w Kielcach 
i Łodzi oraz pierwsze w formule regionalnej, działające równolegle do wrocławskiego – Dolnośląskie 
Convention Bureau. Obecnie – w roku 2014 – funkcjonuje w Polsce łącznie 10 Convention Bureaus 
(poland-convention.pl/pl/service/organize-your-meeting/city-convention-bureaus)

Ambasadorowie Kongresów Polskich

Program Ambasadorów Kongresów to znany w  wielu krajach program marketingowy służący 
pozyskiwaniu imprez – zwłaszcza kongresów stowarzyszeń profesjonalnych i naukowych. Kierując 
się wzorami irlandzkimi już w roku 1998 zainicjowano taki program w Polsce. Wobec braku zaple-
cza instytucjonalnego (np. w  postaci Convention Bureau) i  minimalnych środkach inicjatorzy 
programu wystąpili zarazem jako Zarząd Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” i kapi-
tuła programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Wskazano piętnaście osób z grona profesury 
i osobowości świata kultury, którym przyznano tytuły „Ambasador Kongresów Polskich”. Wręczenie 
pierwszych plakiet-dyplomów nastąpiło podczas galowego przyjęcia w gmachu hotelu Victoria 
w grudniu 1998 r. Program objęty jest patronatem honorowym prezesa Polskiej Akademii Nauk. 
Wcześniej – w wyniku specjalnego porozumienia Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” 
i Polskiej Organizacji Turystycznej – program Ambasadorów Kongresów został uznany za jedno 
z ważniejszych wspólnych zadań i obecnie jest z powodzeniem realizowany wspólnie przez SKKP 

Prof. dr Janusz Lipkowski
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 

Róbmy międzynarodowe kongresy naukowe 
Środowiska akademickie rzadko uświadamiają sobie pożytki, jakie Krajowi przy-
nosi sprowadzanie do nas międzynarodowych konferencji naukowych. Analiza 
pokazuje, że organizując konferencje przyczyniamy się do rozwoju branż utrzy-
mujących się z  turystyki i ogólnie do napływu środków finansowych do miast 
i  regionów. Pomocny w  tym jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich 
realizowany od prawie 15 lat przez Stowarzyszenie „Konferencje i  Kongresy 
w  Polsce” i  Polską Organizację Turystyczną pod patronatem Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk. Zachęcam wszystkich do wykorzystania możliwości tego 
programu, korzystania z wiedzy i pomocy organizacyjnej profesjonalnych orga-
nizatorów konferencji i kongresów.
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i Poland Convention Bureau POT. Powołana została Kapituła Programu, od lat przewodniczy jej 
były wiceprezes PAN, prof. dr hab. Janusz Lipkowski. Do roku 2013 honorowe tytuły Ambasador 
Kongresów Polskich przyznano 160 osobom, co roku przyznawanych jest kolejnych 20.

Targi turystyki biznesowej

Od roku 1998 do 2010 coroczną imprezą branży turystyki biznesowej były Targi Obiektów 
i  Usług Konferencyjno-Szkoleniowych BTF –  Business Tourism Fairs (www.meetingspoland.pl). 
Zapoczątkowane w warszawskim Pałacu Kultury, odbywały się także w  innych salach, by trafić 
do hal Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Organizatorem była firma Meetings Management (po 
przekształceniu spółka Meetings Poland). Ta sama firma promowała rynek wydarzeń i  incentive 
w ramach Targów „Adrenalina”. Targi turystyki biznesowej były potem kontynuowane przez dwa 
lata w  powiązaniu z  targami ITM. Kilkuletnią tradycję mają Targi „Event” ulokowane w  innym 
centrum targowym stolicy –  Hali MT Polska (www.tragievent.pl). Wątek turystyki biznesowej 
jest systematycznie podejmowany także w  ramach ogólnoturystycznych imprez targowych 
w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. 

Prasa branżowa

Wzrastające zainteresowanie turystyką biznesową przyniosło powstanie periodyków branżo-
wych. Pierwszą taką próbą była „Panorama Konferencji i  Targów”, którą przygotował działacz 
Stowarzyszenia „Konferencje i  Kongresy w  Polsce” Mirosław Czerny z  wydawnictwem „Infor”. 
Kolejnym pismem, był miesięcznik „Świat Kongresów i Targów”, wydawany przez Elect Business 
Service. Od 2003 roku ukazuje się miesięcznik „Kongresy&Konferencje”, następnie przemianowany 
na „MICE POLAND”, wydawany przez wydawnictwo Eurosystem. Od 1998 roku ukazuje się rocz-
nik „Konferencje w Polsce” stanowiący najpełniejszy zbiór danych o ośrodkach konferencyjnych 
w Polsce i usługach towarzyszących. W późniejszych latach katalogi o podobnym charakterze 
wydawane są przez Convention Bureaus.

Rewolucja internetowa przyniosła pojawienie się portali specjalizujących się w  problematyce. 
Należą do nich obecnie m.in. EventMapa.pl, Konferencje.pl, Konferencje.com, MeetingPlanner.pl, 
MeetingsPoland.pl oraz Event Manager News.

Szkolenia i kształcenie

Istotną rolę w rozwijaniu turystyki biznesowej miały szkolenia zawodowe zainicjowane w 1997 roku 
przez Menedżera Marki Turystyki Biznesowej pod nazwą „Europejska Akademia Organizatorów 
Konferencji”, obecnie „Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji i Kongresów”. 
Są one kontynuowane jako doroczne przedsięwzięcie SKKP. Szacuje się, że od 1997 do 2013 roku 
w siedemnastu edycjach szkolenia uczestniczyło około 900 osób, a wykładowcami było blisko 
80 ekspertów – polskich i zagranicznych (www.skkp.org.pl). Specjalistyczne szkolenia są obecnie 
oferowane przez SBE i MPI. Problematyką szkoleń profesjonalnych dla przemysłu spotkań zainte-
resowały się uczelnie wyższe. Różny zakres wiedzy branżowej oferowany jest w ramach studiów 
m.in. przez Szkołę Główną Handlowa, Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji (Grupa Vistula), Wyższą 
Szkołę Promocji, Uniwersytet Warszawski, Akademię L. Koźmińskiego. 

Warto wspomnieć, że jedną z  inicjatyw podjętych przez SKKP był zainicjowany w  roku 1998 
konkursu prac akademickich w zakresie turystyki biznesowej. Celem konkursu było uzupełnienie 
bolesnego braku jakichkolwiek opracowań na temat turystyki biznesowej i stworzenie w wyniku 
konkursu zbioru prac wzbogacających wiedzę w tym zakresie. Konkurs realizowano kilkukrotnie 
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stosownie do posiadanych środków na nagrody. Ciekawą inicjatywą Stowarzyszenia było przygo-
towanie i opublikowanie listy blisko 60 tematów, jakie rekomendowano studentom i promotorom. 
Dorobkiem konkursu jest kilkanaście prac licencjackich i  kilku magisterskich oraz dwie prace 
doktorskie. Prace akademickie stanowią dopełnienie tzw. Biblioteki Turystyki Biznesowej – zbioru 
publikacji, głównie artykułów prasowych, egzemplarzy katalogów, materiałów promocyjnych, 
opracowań i druków zwartych zarówno polskich jak i zagranicznych dotyczących turystyki bizneso-
wej. Biblioteka zainicjowana została przez darowiznę zbiorów własnych Menedżera Marki Turystyki 
Biznesowej, wzbogacanych sukcesywnie przez Stowarzyszenie. Pomimo braku profesjonalnego 
personelu do prowadzenia takiej biblioteki, zbiór ten był stale wykorzystywany przez liczne grono 
studentów oraz dziennikarzy zainteresowanych różnymi aspektami turystyki biznesowej.

Perspektywy

Dziś polski przemysł spotkań staje przed nowymi wyzwaniami. Pierwszym z  nich to utrzyma-
nie przychodów od Zleceniodawców wobec ogólnej tendencji w gospodarce do oszczędności 
i  możliwości alternatywnych do spotkań face-to-face rozwiązań oferowanych przez internet. 
Wspólnym zadaniem jest więc wypracowanie narzędzi mierzenia marketingowego znaczenia 
spotkań konferencyjnych oraz akceleracji ich efektywności.

W „Wizji Przemysłu Spotkań w  Polsce 2020” (Raport Przemysł Spotkań 2014) Rob Davidson 
z Uniwersytetu Greenwich zwraca uwagę na kilka sprzyjających naszemu rozwojowi tendencji. 
Z racji rozszerzania na Wschód Unii Europejskiej, Polska będzie zyskiwać na znaczeniu jako cen-
tralne miejsce spotkań. W naturalny sposób nadal powinna wzrastać liczba hoteli, gdyż w chwili 
obecnej Polska ma wyjątkowo niski wskaźnik liczby hoteli (50 pokoi na 10 tys. mieszkańców; 
potwierdza to też raport Horwath HTL). Ponadto kluczowy dla spotkań międzynarodowych ruch 
lotniczy ma wzrastać wg prognoz średnio 6,4% przez następnych 10 lat.

Szczególnych szans upatrywać należy w pozyskiwaniu wydarzeń międzynarodowych. Wyzwaniem 
zatem staje się nasza skuteczność w warunkach ostrej konkurencji o przyciągnięcie imprez biz-
nesowych do naszego kraju. Globalizacja spraw profesjonalnych praktycznie każdej specjalności 
tworzy potrzebę i konieczność wymiany międzynarodowej. Na tym opiera się dynamika rozwoju 
przemysłu spotkań na świecie, w tym w Polsce. Od profesjonalnego przygotowania naszych spe-
cjalistycznych kadr zależy czy Polska otrzyma należną jej część z „tortu – rynku spotkań”.

Krzysztof Michniewicz
prezes zarządu ICP Group SA
prezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel

Meetings Week – wspólny sukces
Bardzo cieszy mnie wspólna inicjatywa stowarzyszeń stworzenia Meetings Week 
Poland. Choć na co dzień ze sobą konkurujemy, jednak kiedy trzeba, razem siadamy 
do stołu, rozmawiamy o naszych problemach i rozwiązaniach, które wszystkim 
przyniosą wymierne korzyści. MWP to pokazanie siły i potencjału branży, która 
wnosi znaczny wkład do budżetu naszego Państwa. Wspólnie wypracowane 
z naszymi kolegami postulaty powinny być jak najszybciej wdrożone. 
Wszyscy możemy być dumni ze zrealizowanych edycji MWP. SOIT podejmuje 
się koordynacji następnej edycji tej wspólnej branżowej imprezy w  roku 2015. 
Zapraszam do współpracy, każdy znajdzie dla siebie miejsce w zespołach roboczych.

41

2



Agnieszka Skubisz
Grupa Fabricum
CEM 

„- Łódź sprawiła, że zacząłem marzyć” powiedział David Lynch podsumowu-
jąc wizytę w  naszym mieście. My spełniliśmy jedno ze swoich największych 
marzeń – wykonujemy pracę, która jest niekończącą się przygodą z niezwykłą 
historią wielokulturowego miasta, z utalentowanymi, pełnymi zapału i wytrwa-
łymi ludźmi, z offowymi klimatami – doskonałymi do świetnej zabawy. Twórcze 
eventy w  Łodzi to nasza specjalność. Grupa Fabricum zaprasza do centrum 
Polski: czekają tu najwyższej klasy obiekty i wielkie możliwości kreowania nieza-
pomnianych wydarzeń. 
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Globalna kampania dla umacniania pozycji przemysłu spotkań

Wspólną ponadnarodową platformą skupiającą rozliczne organizacje działające w  przemyśle 
spotkań jest Joint Meetings Industry Council JMIC (www.themeetingsindustry.org). Od 2012 roku 
JMIC prowadzi kampanię dla umacniania pozycji przemysłu spotkań.

Poniżej przedstawiamy Czytelnikowi polskiemu przygotowany przez JMIC projekt zapisu „Zasady 
i  wartości przemysłu spotkań” („The Meetings Industry: Statement of Principles and Value 
Proposition”) oraz „Deklarację na rzecz wspierania przemysłu spotkań i eventów”, o podpisywa-
nie której zabiegano wśród polityków i decydentów. Sygnatariusze to między innymi uczestnicy 
Forum Polityków –  wydarzenia organizowanego co roku przez JMIC wspólnie z  partnerami 
podczas targów przemysłu spotkań IMEX we Frankfurcie nad Menem (www.imex-frankfurt.com/
events/forums/politicians-forum).

Współczesny przemysł spotkań 
– propozycja opisu najważniejszych cech i wartości

1. Przemysł spotkań (meeting industry) składa się z  szerokich rzeszy organizatorów, dostawców 
i obiektów zaangażowanych w przygotowanie i realizację spotkań, konferencji, wystaw i innych 
wydarzeń, które odbywają się dla osiągniecia swych różnych celów zawodowych, gospodarczych, 
kulturalnych i naukowych.

2. Przemysł spotkań to odrębny sektor gospodarczy, z własnymi szczególnymi zasadami organi-
zacji, standardami, priorytetami i narzędziami komunikacji. Składa się głównie z małych i średnich 
firm, które nie są tak formalnie zintegrowane, jak to występuje w wielu innych gałęziach gospo-
darki; jednak posiada wysoki stopień integracji funkcjonalnej dzięki rozległej bieżącej kooperacji 
między podmiotami, a także poprzez inne płaszczyzny współpracy pozwalającej na wykazanie 
wspólnoty interesów w ważnych sprawach branżowych. Wzajemne powiązanie poszczególnych 
segmentów przemysłu spotkań wynika też z funkcjonalnych interakcji, jakie mają miejsce w trak-
cie przygotowywania i realizacji wydarzeń. W efekcie, ten skomplikowany i zróżnicowany obszar 
działalności gospodarczej reprezentuje spójne i zintegrowane wartości. 

3. Przemysł spotkań z oczywistych względów współdziała z wieloma dziedzinami. W szczegól-
ności, ściśle współdziała z  biznesem, środowiskami akademickimi oraz zawodowymi różnych 
specjalności, które reprezentują ważnych odbiorców usług przemysłu spotkań i dla których spo-
tkania są sposobem osiągania własnych celów. Jednakże przemysł spotkań tradycyjnie związany 
jest z sektorem turystyki i hotelarstwa, na rzecz których generuje stale rosnący popyt w zakresie 
podróży, zakwaterowania i  innych usług w  miejscu docelowym i  z którymi stale współdziała 
w procesach świadczenia usług i promocji destynacji.
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4. Działania przemysłu spotkań są coraz bardziej znaczącym czynnikiem wzrostu gospodarki światowej 
oraz niezbędną częścią procesu upowszechniania wiedzy i praktyk zawodowych, a także kluczowym 
czynnikiem w  budowaniu lepszego zrozumienia i  relacji między różnymi regionami i  kulturami. 
W  szczególności, przemysł spotkań jest kluczowym komponentem gospodarki opartej na wiedzy, 
narzędziem biznesu, środowisk akademickich i zawodowych tworząc niezbędne warunki dla transferu 
wiedzy, współpracy i upowszechniania informacji, które stanowią naczelny cel imprez biznesowych.

5. Podstawową wartością meeting industry są rezultaty uzyskane na rzecz organizatorów i uczest-
ników spotkań wynikające z samej działalności związanej ze konferencjami, kongresami i  innymi 
spotkaniami. Określone korzyści wynikają także dla społeczeństwa i władz w postaci znaczącego 
wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy. Dodatkową wartością meeting industry są korzyści ekono-
miczne płynące zarówno z wydatków bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wymienianymi 
eventami. Ponadto przemysł spotkań służy też społecznościom lokalnym w osiąganiu własnych 
celów społeczno-gospodarczych poprzez wykorzystanie spotkań konferencyjnych i innych wyda-
rzeń do pozyskiwania wiedzy, doświadczeń oraz inwestycji.

6. Aby zapewnić perspektywę trwałego rozwoju przemysłu spotkań konieczne jest bardziej 
powszechne uznanie korzyści, jakie przynosi dla globalnego rozwoju gospodarczego i zawodo-
wego, a w szczególności:

•	 Zapewnianie wkładu w ogólny wzrost gospodarczy poprzez tworzenie warunków dla tworze-
nia nowych produktów, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz marketingu;

•	 Ułatwienie awansu naukowego, technicznego i zawodowego poprzez wspieranie globalnego 
rozwoju, dzielenia się badaniami i  wiedzą, upowszechnianiem dobrych praktyk, standardów 
i procedur;

•	 Wspieranie społeczności poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy i doświadczeń z zagranicy oraz 
pozyskanie nowych inwestycji;

•	 Wzmocnienie i wspieranie branży transportowej, usług w obszarze gościnności oraz infrastruk-
tury turystycznej poprzez generowanie podróży biznesowych tj. wynikających w  przyczyn 
zawodowych a nie rekreacyjnych;

•	 Rozwijanie współpracy międzynarodowej poprzez inicjowanie i nadawanie trwałości bizneso-
wym i zawodowym organizacjom oraz sieciom powiązań i współpracy

•	 Wspieranie przemian gospodarczych poprzez ułatwienie dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego w skali globalnej.

Przemysł spotkań oczekuje wsparcia dla inicjatyw służących podnoszeniu świadomości jego roli 
i znaczenia, tworzenia w tym celu stosownych rozwiązań organizacyjnych i działań promocyjnych.

7. Przemysł spotkań, jako zjawisko o zasięgu globalnym, w pełni uznaje wagę zrównoważonego 
rozwoju i  ochrony środowiska, stąd też od dawna ma wypracowane szczegółowe procedury 
i  wytyczne regulujące te kwestie w  odniesieniu do własnych przedsięwzięć, w  tym targów, 
kongresów i eventów. Uznając zasadnicze znaczenie spotkań twarzą w twarz w odniesieniu do 
rozwijania i utrzymywania kontaktów, podkreślenia wymaga wysoka efektywności spotkań gru-
powych, takich jak kongresy i targi, dla osiągania rezultatów biznesowych i zawodowych.

Na podstawie “The Meetings Industry: Statement of Principles and Value Proposition” 
(Joint Meeting Industry Council, www.themeetingsindustry.org)  

opracował S. Wróblewski
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Deklaracja na rzecz wspierania przemysłu spotkań i eventów 

Jestem przekonany(-a), że w trudnym czasie globalnych przemian 
i walki o poprawę sytuacji ekonomicznej, takie czynniki jak: 

•	 tworzenie miejsc pracy i zyskiwanie przez pracowników nowych 
kwalifikacji zawodowych, 

•	 wzmacnianie wymiany handlowej i  pozyskiwanie inwestycji 
podmiotów zagranicznych, 

•	 upowszechnianie wiedzy o  dobrych praktykach w  różnych 
obszarach, 

•	 rozszerzanie innowacyjności i twórczego rozwoju, 

•	 umacnianie wpływu świadomego społeczeństwa na rozwój 
i ożywianie biznesu, 

•	 wszystkie one stanowią podstawowe siły w procesie podtrzymy-
wania długoterminowego wzrostu gospodarczego i stabilizacji.

Jednocześnie potwierdzam, że kluczową rolę w  osiąganiu wyżej wymienionych celów pełnią 
spotkania konferencyjne i eventy biznesowe. Spotkania konferencyjne i eventy biznesowe peł-
nią taką rolę poprzez inspirowanie i aranżowanie kontaktów między ludźmi i  ich organizacjami 
i firmami, co ma kluczowe znaczenie dla wymiany informacji, dzielenia się wiedzą oraz porozu-
miewania się. Międzynarodowe spotkania pozwalają na realizację celów, m.in. gospodarczych, 
uczestników a zarazem na budowanie nowego, lepszego wizerunku krajom goszczącym takie 
międzynarodowe imprezy.

Niniejszą deklarację popieram i wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego poparcia w celu umac-
niania pozycji przemysłu spotkań.

Podpis ....................................................................................................................................................................................................

Data .......................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................................

Stanowisko ..........................................................................................................................................................................................

Kraj zamieszkania ...............................................................................................................
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Informacja towarzysząca Deklaracji: Przemysł spotkań jest ważnym 
sektorem napędzającym wzrost i rozwój gospodarczy na całym świecie
Przemysł spotkań przyczynia się do:

•	 Tworzenia miejsc pracy i zyskiwania przez pracowników nowych kwalifikacji poprzez zapew-
nianie zatrudnienia osobom z różnych środowisk oraz budowania warunków niezbędnych do 
pielęgnowania i rozwoju twórczych umiejętności, niezbędnej mobilności i adaptacji rynkowej.

•	 Zwiększania wymiany handlowej poprzez promocję międzynarodowej współpracy, która 
umacnia i podtrzymuje więzi biznesowe i zawodowe. 

•	 Przyciągania inwestycji zagranicznych poprzez promocję miasta lub regionu, które realizują 
swoje główne zadania organizując wydarzenia o charakterze międzynarodowym.

•	 Rozpowszechniania wiedzy poprzez ułatwianie naukowego, technicznego i  zawodowego 
postępu, poprzez umacnianie światowego rozwoju oraz wymiany myśli, badań naukowych, 
standardów i praktyk.

•	 Umacniania innowacyjności i twórczego rozwoju poprzez pełnienie roli katalizatora współpracy 
naukowej, która prowadzi do powstawania nowych produktów i technologii. To przemysł spo-
tkań jest źródłem kreatywności i innowacyjności, dzięki którym umiemy wyróżnić najważniejsze 
ośrodki miejskie na świecie.

•	 Pielęgnowania działań na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój przestrzeni zawodowej, który 
umożliwia profesjonalistom działającym lokalnie na korzystanie z osiągnięć regionalnych i mię-
dzynarodowych. Owocuje to rozpowszechnieniem nowej wiedzy, technik i materiałów.

•	 Tworzenia lepszych warunków dla rewitalizacji poprzez wspieranie sektorów prywatnego i pań-
stwowego w zakresie rozwoju infrastruktury na skalę krajową, regionalną i lokalną oraz tworzenie 
warunków do dalszego wzrostu i ekspansji ośrodków ważnych dla przemysłu spotkań.

•	 Podtrzymania długoterminowego rozwoju gospodarczego poprzez budowanie poparcia na 
rzecz tworzenia silnych powiązań i postępu w zakresie innowacji i aktywności twórczej.

•	 Wzbogacania turystyki przyjazdowej poprzez ubogacanie jej oferty. Rozmaitość dorocznych 
imprez o charakterze promocyjnym wskazuje szczególne znaczenie branż kreatywnych i stanowi 
o ich pozycji w ramach turystyki przyjazdowej. Turysta biznesowy nie tylko przynosi gospodarce 
największy dochód, wielu z nich pozostanie dłużej lub powraca z rodziną i znajomymi.

•	 Kształtowania miejsc istotnych dla przemysłu spotkań poprzez organizowanie wydarzeń o cha-
rakterze międzynarodowym, które kierują na nie uwagę całego świata.

Sprawą wielkiej wagi jest, aby władze państwowe i samorządowe na szczeblu krajów, regionów 
i miast, których społeczeństwa czerpią korzyści z wyżej wymienionych przedsięwzięć, doceniły 
i wsparły wartość Przemysłu Spotkań. Dla dalszego jego rozwoju wsparcie czynników politycz-
nych będzie niezwykle istotne. 

Forum Polityków jest organizowane przez IMEX we współpracy z European Cities Marketing (ECM) 
i International Association of Convention Centers (AIPC), pod auspicjami Joint Meetings Industry 
Council (JMIC).
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Relacje i materiały z Meetings Week Poland 2014

Poniżej przedstawiamy program wydarzeń Meetings Week Poland w dniach 17-21 marca 2014 
roku oraz zasadnicze wątki zrealizowanych prezentacji i debat. 

Program Meetings Week pokazał różnorodność narzędzi, jakie branża spotkań dostarcza klientom, 
oraz obszarów, w jakich realizuje biznesowe cele zleceniodawców. Poruszył aspekty współpracy 
międzynarodowej oraz opartej na współdziałaniu sektora publicznego i prywatnego. Prelegenci 
podkreślali istotną funkcję nowych technologii i ich zastosowania w organizacji różnego rodzaju 
wydarzeń, przyznając jednocześnie, że w komunikacji nic nie zastąpi spotkań twarzą w twarz. 

Zdaniem uczestników konferencji pt. Poland Meetings Destination, wydarzenia które otworzyło 
MWP 2014, aby branża spotkań mogła się rozwijać, konieczne jest stworzenie systemowych roz-
wiązań, które pozwolą na zapewnienie odpowiednich środków finansowych. 

Jednym z dyskutowanych pomysłów jest opłata miejscowa, która pobierana byłaby od miejsc 
noclegowych i w całości przeznaczana na promocję danego regionu czy miejscowości. Podobne 
rozwiązanie zastosowały destynacje –  liderzy w  turystyce biznesowej. Przekładem może być 
Wiedeń, który od kilku lat zajmuje czołowe miejsce w międzynarodowych rankingach dotyczą-
cych organizacji wydarzeń (ICCA i UIA). Jeśli w tym roku pobierano by jako opłatę lokalną w całej 
Polsce ok. 1,6 złotego za każdą dobę pobytu turysty, łączna kwota powstałych w  ten sposób 
funduszy na rozwój branży spotkań i lokalnego produktu turystycznego mogłaby przekroczyć 70 
mln zł czyli ok. dwa razy więcej niż roczny budżet Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dużo uwagi poświęcono motywacji, nie tylko w kontekście organizacji incentive travel. Szczegółowo 
analizowano atuty współczesnych eventów, które stanowią m.in. bardzo ważne narzędzie w mar-
ketingu miejsc i są coraz częściej wykorzystywane w budowaniu i umacnianiu marki miejsca. 

Odrębną kwestię stanowiły normy w  przemyśle spotkań oraz standaryzacja usług konferen-
cyjno-kongresowych. Ponieważ branża jest stosunkowo młoda, procesy te są cały czas w fazie 
kształtowania. Międzynarodowym wzorcom oraz praktycznym zadaniom w tym zakresie organi-
zatorzy poświęcili odrębny blok warsztatów.

Pięciodniowy cykl konferencji został podsumowany podczas briefingu prasowego z  udziałem 
wiceminister Sportu i  Turystyki Katarzyny Sobierajskiej i  przedstawicieli Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Wnioski zreferowali wspólnie prezesi stowarzyszeń MPI, SOIT, SBE i SKKP (tegorocz-
nego koordynatora wydarzenia). 

48

3



Ramowy program Meetings Week Poland 2014

Data Wydarzenie Organizator

Poniedziałek 
17.03.2014 r.

„Poland Meetings Destination: Jak przy-
śpieszyć rozwój przyjazdowej turystyki 
konferencyjnej w Polsce?” – konferencja 
ekspertów, samorządowców i polityków

The Warsaw Voice

Zebranie regionalnych i miejskich Convention 
Bureaus

Polska Organizacja 
Turystyczna

Wtorek 
18.03.2014 r.

„Event jako narzędzie biznesowe w promocji 
miejsc i regionów” – konferencja

Stowarzyszenie 
Branży Eventowej

Wieczór Stowarzyszeń na Stadionie 
Narodowym

Stowarzyszenie 
Branży Eventowej

Środa 
19.03.2014 r. Akademia SOIT „Siła motywacji”

Stowarzyszenie 
Organizatorów 
Incentive Travel

Czwartek 
20.03.2014 r.

Szkolenie „Nowoczesne technologie w zarzą-
dzaniu spotkaniami”

MPI Poland

Walne Zebranie Członków 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Organizatorów Spotkań MPI Poland

MPI Poland

IX Studencka Konferencja Naukowa IMEX 
– MPI – MCI „Future Leaders Forum Warsaw”

Szkoła Główna 
Turystyki i Rekreacji 

oraz Akademia 
Finansów i Biznesu 

Vistula (Grupa Uczelni 
Vistula)

Piątek 
21.03.2014 r.

II Konferencja „Normy Spotkań – Specyfikacje, 
Wytyczne, Praktyka”

Stowarzyszenie 
„Konferencje 

i Kongresy w Polsce”

Briefing prasowy organizatorów Meetings 
Week Poland 2014 

Stowarzyszenia 
wspólnie 

Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy 
w Polsce”

Stowarzyszenie 
„Konferencje 

i Kongresy w Polsce”
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Inne przedsięwzięcia w ramach Meetings Week Poland 2014 

„Książka oddana – radość przekazana” – Akcja CSR.

Z inicjatywy Koła Naukowego Turystyki Biznesowej Grupy Uczelni Vistula przeprowadzono 
akcję zebrania książek dla przekazania do rodzinnych domów dziecka Towarzystwa Nasz Dom 
w Warszawie, Krakowie i Przemyślu.

„Obiegnij Narodowy” – bieg dla integracji i  rozwoju. Z  inicjatywy MPI Poland zorganizowano 
grupę miłośników biegów. Wspólnie dokonano dwukrotnego obiegnięcia Stadionu Narodowego.

dr Krzysztof Celuch CMM, CITE, CIS
Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej 
Szkoły Głównej Turyst yki i Rekreacji
Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

Wybiegać w przyszłość, stawiać na współpracę
Przemysł spotkań to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki w  Polsce. 
Cieszę się, że mogę być jego częścią i  jednocześnie tworzyć inicjatywy, które 
prowadzą do jego rozwoju. 
Swój osobisty sukces definiuję w trzech obszarach. Po pierwsze poprzez pracę 
w Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej zmieniam wize-
runek Polski na arenie międzynarodowej. Po drugie poprzez zaangażowanie 
w  organizację Meeting Professionals International, jako członek zarządu glo-
balnego zmieniam postrzeganie międzynarodowego przemysłu spotkań. Po 
trzecie, jako prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji kształtuję przyszłych 
liderów naszej branży, z którymi mam przyjemność również później pracować. 
Sukcesem mogę określić również piątą edycję raportu „Przemysł spotkań i wyda-
rzeń w Polsce 2014” oraz pozyskanie European Meetings and Events Conference 
MPI 2015 dla Krakowa. 
Zawsze jednak pamiętam, że należy wybiegać w  przyszłość i  stawiać na 
współpracę.
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Konferencja ekspertów, samorządowców i polityków  
„Poland Meetings Destination: 

Jak przyśpieszyć w Polsce rozwój przyjazdowej turystyki konferencyjnej?”

Organizator: The Warsaw Voice

Konferencja zrealizowana w dniu 17.03.2014 r.

Program

Sesja inauguracyjna: Wystąpienia reprezentantów Sejmu, rządu, samorządów. 

Prowadzenie: Andrzej Jonas, założyciel i redaktor naczelny magazynu The Warsaw Voice.

Uczestnicy:

•	 Katarzyna Kasperczyk, podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

•	 Rafał Szmytke, prezes, Polska Organizacja Turystyczna: Kampanie promocyjne Polski jako sku-
teczne narzędzie wsparcia dla polskiego przemysłu spotkań

•	 Michał Olszewski, wiceprezydent, Miasto st. Warszawa

•	 Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, prezes Związku Miast Polskich

•	 Marcin Herra, prezes PL 2012+, operatora Stadionu Narodowego.

Sesja: Historie sukcesu przemysłu spotkań z miast i regionów europejskich, prezentowane 
przez zagranicznych gości. Prowadzenie: Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice 

•	 Prof. Magda Antonioli Corigliano, wybitna specjalistka w  dziedzinie ekonomiki turystyki, 
Università Bocconi, Mediolan

•	 John Heeley, autor książki Inside City Tourism – A European Perspective”

•	 Christian Mutschlechner, dyrektor Vienna Convention Bureau

•	 Patrick Falconer, Managing Director, United Kingdom, Northern Europe, Middle East & Africa, 
International New York Times

Panel dyskusyjny lokalnych Convention Bureaus z udziałem gości zagranicznych.

Prowadzenie: Krzysztof Celuch, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

Paneliści:

•	 Anna Górska, Gdańsk Convention Bureau

•	 Krystian Gryglaszewski, Katowice Convention Bureau

•	 John Heeley, autor książki „Inside City Tourism – A European Perspective”

•	 Jan Mazurczak, Poznań Convention Bureau

•	 Anna Mokrosińska Łódź Convention Bureau

•	 Christian Mutschlechner, dyrektor Vienna Convention Bureau
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•	 Małgorzata Przygórska-Skowron, Kraków Convention Bureau

•	 Rajmund Papiernik, CB Dolny Śląsk 

•	 Magdalena Piasecka, Wrocław Convention Bureau

•	 Mariusz Czerwiński, Warsaw Convention Bureau

Lunch i zarazem oficjalny koktajl, otwierający Meetings Week Poland

Sesja: Opłaty turystyczne, pobierane w  miastach lub regionach, jako ważne 
źródło finansowania rozwoju branży –  do zastosowania także w  Polsce 
Prezentacja zagadnienia i  prowadzenie dyskusji: Alex Kloszewski, Warszawska Organizacja 
Turystyczna, Warsaw Destination Alliance. 

Paneliści:

•	 Marcin Kierwiński, poseł na Sejm RP

•	 Joe Smoczyński, partner, Baker Tilly Poland

•	 Ireneusz Raś, Poseł na Sejm RP

•	 Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

•	 Maria Szreder, Radna M. St. Warszawy

•	 Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskej Organizacji Turystycznej

•	 John Heeley

•	 Anna Jędrocha, prezes zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

•	 Ireneusz Węgłowski, wiceprezes zarządu Orbis SA,  prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa 
Polskiego

•	 Jerzy Ludwin, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Sesja: Jak wybudować centrum kongresowe lub kompleks konferencyjno-wystawienniczy 
i nie stracić przy tym zdrowia? Prezentacja zagadnienia i prowadzenie dyskusji: Alex Kloszewski, 
Warsaw Destination Alliance, Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice. 

Paneliści:

•	 prof. Magda Antonioli Corigliano, specjalistka w  dziedzinie ekonomiki turystyki, Università 
Bocconi, Mediolan

•	 Janusz Nowak, Centrum Kongresowe KATOWICE

•	 Andrzej Mochoń, prezes zarządu, Targi Kielce

•	 Marcin Herra, prezes PL 2012+, operatora Stadionu Narodowego

•	 Olgierd Jagiełło, JEMS Architekci

•	 Wojciech Liszka, prezes zarządu Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI 
Poland

•	 Patrick Falconer, Managing Director, United Kingdom, Northern Europe, Middle East & Africa, 
International New York Times 

•	 David Henry, SVP Sales, Marketing, Distribution & Revenue Management, Orbis SA

•	 Andrzej Dębiec, partner, Hogan Lovells.

52

3



Doroczna konferencja Poland – Meetings Destination (PMD) to spotkanie adresowane do wszyst-
kich instytucji, miast, regionów oraz osób, które pragną, aby Polska uzyskała dodatkowy, silny impuls 
gospodarczy, wynikający z pobudzenia dynamicznego rozwoju przemysłu spotkań, ze szczegól-
nym naciskiem na biznesowo-konferencyjną turystykę przyjazdową. Począwszy od pierwszej edycji 
konferencji PMD organizatorzy podjęli ścisłą współpracę zarówno z kluczowymi instytucjami admi-
nistracji rządowej, jak i NGO’s oraz środowiskami profesjonalnie związanymi z rynkiem MICE. 

Cel podstawowy cyklu i programu działań, skupionych wokół PMD to wspólne dążenie do jako-
ściowego przyspieszenia rozwoju branży spotkań i  turystyki przyjazdowej. W  pierwszej edycji 
konferencji PMD wzięli udział przedstawiciele branży turystycznej, w  tym profesjonalni organi-
zatorzy konferencji i  kongresów (PCO’s), Convention Bureaux z  całego kraju, lokalne i  miejskie 
organizacje turystyczne, branżowe organizacje non profit, hotele, ośrodki konferencyjne i targowo 
– wystawiennicze, instytucje i przedsiębiorstwa wspierające branżę usługami itp., przedstawiciele 
samorządów lokalnych, administracji rządowej, w tym lokalnej, media branżowe i ogólne.

Zanim do Polski zmierzać będą samoloty, wypełnione uczestnikami wielkich kongresów, musimy 
pokonać kilka barier, w  tym przede wszystkim znaleźć poważne środki na rozwój branży spo-
tkań i lokalnych (miejskich i regionalnych) ofert turystycznych. Nad tym między innymi, gdzie je 
znaleźć, zastanawiali się uczestnicy konferencji. W budżecie państwa ani w budżetach gmin nie 
ma oczywiście czego szukać. Jest jednak dobre rozwiązanie, które stosuje się od dawna w róż-
nych częściach świata: tzw. lokalna opłata turystyczna. Podczas konferencji wypowiadała się na 
ten temat między innymi Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Turystyki 
i  Sportu; wskazywali na nie między innymi posłowie Ireneusz Raś, przewodniczący sejmowej 
komisji ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz Marcin Kierwiński. Pozytywne przykłady wyko-
rzystania podobnych rozwiązań przytaczali także zagraniczni goście, zabierający głos podczas 
konferencji: profesor Magda Antonioli Corigliano z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie, Christian 
Mutschlechner, dyrektor Vienna Convention Bureau, John Heeley, dyrektor Best Destination 
Marketing oraz autor wielu uznanych w branży publikacji nt. marketingu destynacji.

Juliusz Kłosowski
Poland – Meetings Destination
The Warsaw Voice

Polska mekką MICE
 Czy turystyka przyjazdowa w  Polsce, gdzie lato trwa zaledwie kilka tygodni, 
a  woda w  morze nie dochodzi do temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza, 
może osiągnąć skalę istotną dla wzrostu dochodu narodowego? Oczywiście tak, 
pod warunkiem jednak, że postawimy na rozwój przemysłu spotkań. Kongresy, 
konferencje, tzw. wyjazdy motywacyjne, wystawy... To wszystko razem potrafi 
nawet tak dużej gospodarce, jaką jest gospodarka Wielkiej Brytanii, zapewnić 
blisko 3  procent dochodu narodowego brutto. Rosnące od kilku lat między-
narodowe zainteresowanie Polską sprawia, iż mamy tym większą szansę stać 
się kolejną mekką MICE i powtórzyć sukces Brytyjczyków czy Austriaków oraz 
ich kongresowego Wiednia. Potrzeba jednak wspólnej, systematycznej pracy 
nad realizacją takiego celu. Dlatego powstał program Poland –  Meetings 
Destination, realizowany przy współpracy wszystkich zainteresowanych: 
www.PolandMeetingsDestination.pl
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Nazwy opłaty, o której mowa, bywają różne, zależnie od kraju czy miasta, jednak rzecz sprowadza 
się do tego, iż od każdego przyjezdnego do miasta X pobiera się, na podstawie odpowiednich 
przepisów i decyzji lokalnych władz, dodatkową opłatę Y. Zwykle chodzi o niewielkie kwoty, dopi-
sywane np. do rachunku hotelowego. Jeśli w tym roku pobierano by w ten sposób w całej Polsce 
tylko 1,6 złotego za każdą dobę pobytu, łączna kwota powstałych w  ten sposób funduszy na 
rozwój branży spotkań i  lokalnego produktu turystycznego mogłaby przekroczyć 70 mln zł. To 
mniej więcej dwa razy tegoroczny budżet Polskiej Organizacji Turystycznej w 2014 roku. Powstałe 
tak środki byłyby w dyspozycji władz lokalnych, ze zdefiniowanym prawnie przeznaczeniem na 
rozwój lokalnego produktu turystycznego. Gmina zatem mogłaby je przeznaczyć wyłącznie na 
realizację strategii w  tej dziedzinie. Dla przykładu, z  podobnych opłat finansuje się blisko 70% 
potężnego, bo liczącego blisko 25 mln Euro, budżetu promocji najczęściej odwiedzanego 
w naszej części Europy miasta kongresów i konferencji – Wiednia. W Polsce większość miast nie 
dysponuje nawet taką pozycją w budżecie, a jeśli przeznaczają one jakieś kwoty na podobne cele, 
dadzą się one policzyć zwykle w dziesiątkach, rzadko w setkach tysięcy złotych. 

Aby umożliwić konsekwentne pobieranie takich opłat i samodzielne wykorzystywanie tych środ-
ków na turystykę wszystkim miastom i gminom w Polsce, które uznają to za celowe, potrzebne 
są nowe, przejrzyste przepisy prawne. O  ich ustanowienie należy zabiegać przede wszystkim 
w Sejmie i wśród decydentów sfery administracji rządowej, uznali uczestnicy Poland – Meetings 
Destination. Zapowiedziano dalsze działania w  tej sprawie, w  tym spotkania z  politykami 
i parlamentarzystami.

Pierwsza z cyklu konferencji PMD nie mogła by się odbyć przede wszystkim bez zaangażowania 
i ogromnej pomocy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dziękujemy też Polskiej Organizacji 
Turystycznej oraz operatorowi Stadionu Narodowego. Wiele zawdzięczamy doskonałej współ-
pracy z  organizatorami Meetings Week Poland czyli organizacjami: Stowarzyszenie „Konferencje 
i Kongresy w Polsce” (SKKP), Poland Club Meeting Professionals International (MPI), Stowarzyszenie 
Branży Eventowej (SBE) , Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT). Również Poland 
Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej wsparło naszą inicjatywę, między innymi 
biorąc pod swe skrzydła panel lokalnych Convention Bureaux z całej Polski. 

Szczególne podziękowania należą się także Partnerowi Strategicznemu, Grupie Hotelowej 
ORBIS, której kierownictwo bez wahania wsparło tę inicjatywę, a także Warszawskiej Organizacji 
Turystycznej i wszystkim Partnerom tego spotkania, których nazwy i symbole graficzne znajdują 
się na stronie …. niniejszej publikacji. 

Organizatorzy konferencji PMD zakładają, iż spotkanie z 17 marca rozpoczęło cykl działań, które 
zmierzają do skonsolidowania środowisk branży i wszystkich zainteresowanych wokół celu, sfor-
mułowanego w tytule: Poland – Meetings Destination. Program takich działań, jest już realizowany 
pod taką samą nazwą, w wielu płaszczyznach i przy współpracy wielu podmiotów. Przedsięwzięcie 
ma charakter otwarty i  rozwojowy, kierowane jest do wszystkich zainteresowanych środowisk 
oraz instytucji. Autorem i integratorem projektu jest platforma multimedialna The Warsaw Voice, 
reprezentowana przez spółkę wydawcy WV Marketing. 

Wątki, które stanowiły główne motywy konferencji PMD 17 marca, kontynuuje zatem w  2014 
roku seria seminariów, połączonych z debatami oraz związanych z nimi publikacji drukowanych 
i elektronicznych, w tym w zapisie video oraz tekstowo – graficznym. Jeszcze w 2014 roku odbędą 
się trzy takie spotkania i debaty z udziałem kluczowych postaci oraz instytucji, zaangażowanych 
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w  projekt: w  czerwcu (11 czerwca, Sofitel Victoria, Warszawa), we wrześniu (Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie) oraz w listopadzie (jeden z hoteli Grupy Hotelowej ORBIS). 

W 2014 roku planowane są łącznie 4 publikacje poruszające tematy programu Poland Meetings 
Destination, przy czym pierwsza, licząca 10 stron w magazynie The Warsaw Voice i obejmująca 
raport nt. potencjału rozwojowego rynku międzynarodowych spotkań w Polsce, ukazała się już 
z początkiem maja. Kolejne publikacje ukażą się w formie wydzielonych sekcji The Warsaw Voice 
magazine w  terminach po kolejnych spotkaniach, realizowanych w  ramach PMD. Dodatkowo, 
w Internecie udostępniane są także zapisy z dokumentowanych techniką video debat PMD. 

Pełny zapis video z  marcowej konferencji dostępny jest pod adresem www.
PolandMeetingsDestination.pl (prawa sekcja na Home Page serwisu). Tam także kilkuminutowy 
reportaż z wydarzenia.

Pierwsza edycja publikacji Poland Meetings Destination na łamach The Warsaw Voice dostępna 
jest w formacie PDF tutaj. Wszystkie zamieszczone tam teksty są także opublikowane w ramach 
elektronicznej wersji magazyny na www.WarsawVoice.pl. 

W zamyśle integratora projektu Poland Meetings Destination cykl będzie kontynuowany 
w  latach następnych. Postępy prac nad projektem będą publikowane pod adresem www.
PolandMeetingsDestination.pl 
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Konferencja  
„Event jako narzędzie biznesowe w promocji miejsc i regionów”

Organizator: Stowarzyszenie Branży Eventowej

Konferencja zrealizowana w dniu 18.03.2014 r. 

Program

Prelekcja 1: Znaczenie eventu w promocji miast i regionów – Olga Pietrzak Agencja POWER 
Sp. z o. o.

Prelekcja 2: Marketing miejsca czy promocja miejsca? – Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny 
magazynu BRIEF, organizator Welcome Festiwal

Prelekcja 3: Bezpieczeństwo imprezy masowej, a  jej pozytywny odbiór (case study) 
– Katarzyna Pacholak, niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Prelekcja 4: Światowej rangi impreza sportowa WRC Rally Poland, jako narzędzie wspierające roz-
wój miasta Mikołajki – Piotr Jakubowski, burmistrz Miasta Mikołajki, Stella Hałaburda, kierownik 
Wydziału Promocji Urząd Miasta i  Gminy Mikołajki, Joanna Waszkiewicz, Grupa AMAX, Sylwia 
Lewandowska, dyrektor marketingu i PR, Lotos Rally Poland, Rajd Polski

Event jako narzędzie marketingowe do budowania silnej marki miejsca, która przyciąga 
turystów, inwestorów oraz przyczynia się do rozwoju eksportu (panel dyskusyjny), prowa-
dząca – Katarzyna Gembalik-Kinas, Brief.

•	 Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny magazynu „Brief” i „Brief for Poland”

•	 Izabela Stelmańska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

•	 Karolina Zuzaniuk główny specjalista ds. budowania marki miasta Lublin

•	 Łukasz Napora – dyrektor marketingu i rzecznik prasowy Audioriver

•	 Anna Nowakowska – członek Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej.
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Prelekcja 5: Promocja regionu poprzez event sportowy na przykładzie Mistrzostw Świata 
w piłce siatkowej Plażowej w Starych Jabłonkach, Kamil Sapeta – manager ds. rozwoju Grupy 
Anders

Prelekcja 6: Industriada – festiwal dziedzictwa przemysłowego, jako przewaga konkuren-
cyjna regionu. Prelegent: Adam Hajduga, kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Kultury.

Prelekcja 7: Carnaval Sztuk-Mistrzów, czyli lubelski produkt – wizytówka regionu, Karolina 
Zuzaniuk, główny specjalista ds. budowania marki miasta Lublin oraz Rafał Sadownik, Warsztaty 
Kultury w Lublinie

Prelekcja 8: Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, Europa na Widelcu, Festiwal Smaku 
w  Grucznie, Rybobranie nad Odrą –  festiwale kulinarne jako narzędzia promocji miast 
i regionów. Wojtek Lewandowski, Smak i Tradycja, producent eventów kulinarnych.

Podsumowanie i zakończenie.

Podsumowanie 

Konferencja SBE „Event jako narzędzie biznesowe w promocji miejsc i regionów” skierowana była 
do osób interesujących się organizacją wydarzeń masowych w regionach, współpracą z jednost-
kami samorządowymi, korzyściami płynącymi z inwestycji w event oraz poszukujących informacji 
na temat marketingu miejsc. Zaproszeni prelegenci – m.in. przedstawiciele urzędów miast oraz 
organizatorzy wydarzeń – zaprezentowali najciekawsze realizacje z całej Polski, które przyczyniły 
się do wzmocnienia wizerunku miast i regionów. Wiele czasu poświęcono nad rozważaniem o trój-
kącie efektywności, który zakłada współpracę administracji publicznej z uczelniami oraz biznesem 
przy wsparciu ekspertów marketingu. SBE w swej działalności dąży m.in do wypracowania wspól-
nych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji 
event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych.

Event odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu i umacnianiu marki miejsca. Często jest trzonem, 
wokół którego tworzy się całą koncepcję komunikacyjno-sprzedażową. Szczególnie jeśli jest wyda-
rzeniem długofalowym, cyklicznym, angażującym lokalną przedsiębiorczość oraz samorządy. Na 
te aspekty zwróciła uwagę Olga Pietrzak z agencji Power, której prezentacja otwierała konferen-
cję. Wg pierwszej prelegentki najważniejsze funkcje i cele eventów w promocji miast i regionów 
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to m.in.: zwiększenie konkurencyjności miast, regionów na krajowych oraz międzynarodowych 
rynkach turystycznych, kreacja i  wzmacnianie atrakcyjnej oferty, która wygeneruje pozytywny 
wizerunek, rozwój gospodarczy, przyciągnięcie inwestorów, wzrost liczby osób odwiedzających 
wydarzenie, budowa silnej marki, tradycji, świadomości, promocja / reklama, integracja lokalnych 
środowisk z odbiorcami z zewnątrz, aspekt wspólnoty, kształtowanie wizerunku a nawet edukacja, 
szerzenie wiedzy na temat miasta, regionu w odniesieniu do historii, kultury, zwyczajów.

O tym czy w kontekście eventów bardziej możemy mówić o marketingu miejsca czy jego pro-
mocji mówił drugi prelegent konferencji –  Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief oraz Brief 
for Poland. Profesjonalne zarządzanie miastami, regionami i  całymi państwami oraz właściwe 
wykorzystanie narzędzi marketingowych to jedyny skuteczny sposób na „wypromowanie” swo-
jego miejsca. W skład promocji wchodzą także cztery narzędzia: PR, promocja sprzedaży, reklama 
i sprzedaż osobista. Prelegent podczas wystąpienia cytował badania, które wskazują, że spośród 
wymienionych narzędzi to sprzedaż osobista (nie reklama) najskuteczniej przekonuje do decyzji 
zakupowych. W przypadku marketingu miejsc event jest właśnie formą sprzedaży osobistej gdyż 
uczestniczą w nim zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni.

Każde z omówionych podczas konferencji wydarzeń jest eventem masowym, dlatego też w pro-
gramie nie mogło zabraknąć tematyki związanej z ich bezpieczeństwem. Prelekcję na ten temat 
poprowadziła Katarzyna Pacholak, niezależny konsultant specjalizujący się w tej dziedzinie, która 
brała udział m.in. w przygotowaniu i organizacji bezpieczeństwa największej strefy kibica w Polsce 
podczas EURO 2012, która mieściła się w Warszawie oraz imprezy otwarcia Stadionu Narodowego. 
Bezpieczeństwo podczas imprez masowych to bardzo ważny jak nie najważniejszy aspekt świad-
czący o dobrym odbiorze eventu przez uczestników oraz ostatecznie o jego sukcesie.

Niezwykłą popularnością wśród narzędzi wykorzystywanych do promocji miejsc i  regionów 
cieszą się eventy o tematyce sportowej. Przykłady tego typu wydarzeń były obecne również pod-
czas konferencji SBE. „WRC Rally Poland” zaprezentowany przez Burmistrza miasta Mikołajki, Piotra 
Jakubowskiego, Dyrektor Marketingu i PR, Lotos Rally Poland, Rajd Polski, Sylwię Lewandowską 
oraz Joannę Waszkiewicz z  grupy AMAX oraz „FIVB Beach Volleyball World Championships 
Mazury” omówiony przez Kamila Sapetę z grupy Anders, zyskały już międzynarodową renomę, 
przyciągając co roku rzesze entuzjastów rajdów samochodowych oraz siatkówki plażowej. Te 
mające międzynarodowy charakter imprezy przyczyniły się do promocji regionu również poza 
granicami Polski. Wybór Mikołajek i Starych Jabłonek przez międzynarodowe federacje świadczy 
o potencjale Polski jako gospodarza tej rangi imprez. 

Festiwale, pikniki, jarmarki, plenery, turnieje, pokazy, rajdy, mistrzostwa są atrakcjami mającymi 
przyciągnąć turystów i inwestorów, wypromować region. Umiejętnie zorganizowane stosownie 
do okoliczności oraz do grupy docelowej, przynoszą konkretne i długofalowe korzyści, przyczy-
niają się do budowania silnej marki miejsca i rozwoju eksportu. Zagadnienia te zostały poruszone 
podczas panelu dyskusyjnego moderowanego przez Katarzynę Gembalik-Kinas, zastępcę 
redaktora naczelnego Brief for Poland. Gośćmi dziennikarki byli: Izabela Stelmańska (Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), Karolina Zuzaniuk (główny specjalista ds. budo-
wania marki Lublin, Urząd Miasta Lublin), Anna Nowakowska (członek zarządu Stowarzyszenia 
Branży Eventowej), Grzegorz Kiszluk (redaktor naczelny magazynu „Brief” i „Brief for Poland”) oraz 
Łukasz Napora (Audioriver). Podczas panelu szczególną uwagę zwrócono na współpracę między-
sektorową. O tym jak ważna jest komunikacja między administracją państwową, uczelniami oraz 
biznesem mówili wszyscy uczestnicy panelu. 
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Anna Nowakowska, członek Zarządu SBE, prowadząca konferencję na Stadionie Narodowym 
podczas otwarcia konferencji zaznaczała, że układając program i  zapraszając prelegentów, 
Stowarzyszeniu Branży Eventowej przyświecał cel doboru ciekawych case studies eventów 
o potwierdzonej już renomie, oraz z różnych obszarów Polski. Każdy z dobranych i zaprezento-
wanych przykładów podczas konferencji potwierdza fakt, iż dobrze zorganizowane wydarzenie 
stanowi klucz do promocji danego miejsca, na którym zyskuje lokalna przedsiębiorczość oraz 
społeczność. 

Przykładem projektu, w którym efektywnie wykorzystano potencjał eventu do promocji regionu 
jest m.in. zaprezentowany podczas konferencji festiwal Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków 
Techniki. Adam Hajduga, Kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego z  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, opowiedział o  założeniach koncepcji wydarzenia, 
czerpiącego z bogatej przemysłowej tradycji regionu. W organizację festiwalu zaangażowani są: 
sektor publiczny, środowiska naukowe oraz biznesowe. W zeszłym roku Industriada zgromadziła 
ponad 75 tys. uczestników stając się najważniejszym w naszej części Europy festiwalem kultury 
dziedzictwa poprzemysłowego.

Kolejnym ciekawym przykładem imprezy, tym razem realizowanej w  przestrzeni miejskiej, był 
wielokrotnie nagradzany prestiżowymi wyróżnieniami projekt „Carnaval Sztuk-Mistrzów”, orga-
nizowany przez Urząd Miasta Lublin oraz Pracownię Edukacji i Animacji Kultury. Event ten jest 
punktem kulminacyjnym cyklu wydarzeń odbywających się przez cały rok zgodnie z głównym 
konceptem, jakim jest promocja bogactwa kulturowego i magicznej atmosfery miasta. Prelegenci 
oraz jednocześnie przedstawiciele organizatorów tego wydarzenia, Karolina Zuzaniuk i  Rafał 
Sadowniak, wielokrotnie zaznaczali, że „Carnaval Sztuk-Mistrzów” stał się prawdziwym produk-
tem-wizytówką Lublina. Godny podkreślenia jest niszowy charakter eventu, który jest jedynym 
takim projektem w skali kraju.

Innym sposobem na wypromowanie regionu jest organizacja eventów o  charakterze kuli-
narnym. Potencjał lokalnej kuchni jest z  powodzeniem wykorzystywany przez takie kraje jak 
Francja, Włochy czy Hiszpania. Polska również ma się czym w  tej dziedzinie pochwalić. Dzięki 
wydarzeniom dedykowanym dziedzictwu kulinarnemu, świadomość lokalnych produktów wzra-
sta zarówno po stronie ich producentów, jak i konsumentów. O kształtowaniu marki związanej 
z  produktami regionalnymi opowiedział ostatni prelegent konferencji – Wojtek Lewandowski, 
producent „Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku” w  Poznaniu, współorganizator wro-
cławskiego eventu „Europa na Widelcu”, „Festiwal Smaku” w Grucznie oraz „Rybobrania nad Odrą”. 
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Jak zauważył prelegent, przekrój i grupa docelowa tych wydarzeń mocno różnią się do siebie, 
jednakże każdemu z nich przyświeca ten sam cel – wzmocnienie marki regionu poprzez pro-
mocję produktów wytwarzanych lokalnie przez polskich producentów. Popularność podobnych 
wydarzeń świadczy o licznych możliwościach drzemiących w eventach kulinarnych. 

Event Marketing jest coraz bardziej uznanym narzędziem promocji i  zaczyna być postrzegany 
jako nieodzowny element strategii komunikacyjnej nie tylko firm, ale i administracji publicznej. 
O potencjale i perspektywach rozwoju branży spotkań dyskutowano także podczas uroczystego 
„Wieczoru Stowarzyszeń”, który odbył się na zakończenie konferencji SBE na Stadionie Narodowym. 

Partnerem cateringowym towarzyszącego konferencji Wieczoru Stowarzyszeń był Hotel Marriott, 
który miał okazję zaprezentować zaproszonym Gościom swoją wyszukaną i doskonale skompo-
nowaną ofertę cateringową. Catering by Marriott przygotował niebanalne kompozycje kulinarne, 
które zachwyciły zgromadzonych Gości różnorodnością smaków oraz sposobem prezentacji 
oferty. Polędwica z jelenia z galaretką porto, pierś z kaczki z sosem z czerwonej cebuli czy łosoś 
Wellington w cieście francuskim, na długo pozostaną w pamięci uczestników tego wyjątkowego 
spotkania. Swoich zasobów użyczyły podczas organizacji wydarzenia także firmy: agencja „Royal 
Events” (atrakcje eventowe), fotobudka by maciąga.pl (relacja zdjęciowa), grupa „Zielone szkło” 
(oprawa muzyczna), Brill AV Media (oprawa techniczna), RentDesign.pl (meble eventowe). Wieczór 
Stowarzyszeń poprowadził aktor Zbyszek Kozłowski.

Opr. Anna Nowakowska 
Członek Zarządu SBE ds. Edukacji
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Konferencja  
„Nowoczesne technologie w zarządzaniu spotkaniami”

 

Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland

Konferencja zrealizowana w dniu 20.03.2014 r.

Program

Jak nie zgubić się uczestnika w  podróży, nowinki technologiczne w  incentive travel 
– Agnieszka Słowik

Nowoczesne technologie w eventach – Corbin Ball

Zarządzanie eventem (case study) – Tomasz Kuryło, Basecamp

Systemy zarządzania uczestnikami, jakie dają korzyści? (case study) –  Tomasz 
Chrościechowski, Conrego

Aplikacja eventowa – jakie daje możliwości? (case study GCBeVENT) – Anna Górska, GCB

Dlaczego MPI? (prezentacj) – Agnieszka Ziemiańska

Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Podsumowanie

20 marca odbyła sie kolejna w tym roku konferencja MPI Poland. W ramach trwającego tydzień 
Meetings Week Poland 2014, wydarzenia organizowanego przez branżę spotkań, MPI zapro-
ponowało szkolenie na temat nowoczesnych technologii przydatnych w  pracy planistów 
i  organizatorów eventów, podróży incentive i  konferencji. Spotkanie odbyło się na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. 

Pierwsza prelegentka Agnieszka Słowik z  Flower Travel, organizator wyjazdów typu incentive, 
mówiła o technologicznych nowinkach używanych przy organizacji i realizacji wyjazdów. „Jak nie 
zgubić uczestnika w podróży” – tak brzmiał tytuł jej wystąpienia. Na podstawie konkretnego przy-
padku zebrani mogli poznać rodzaje i  funkcje użytecznych narzędzi zarządzania wydarzeniami 
i komunikacją takich jak: strona internetowa, system rejestracji, aplikacja na smartfon pozwalająca 
na identyfikację uczestników i komunikację z nimi.

Corbin Ball, międzynarodowy mówca, konsultant i  pisarz, uznany przez magazyn „Successful 
Meetings” za jednego z 25 najbardziej wpływowych ludzi w przemyśle spotkań, w swoim wystą-
pieniu zatytułowanym: „Główne trendy technologiczne wpływające na transformacje eventów” 
wskazał na trzy podstawowe tendencje określające charakter współczesnych technologii: 1) 
szybszy, tańszy i  łatwiejszy dostęp do oprogramowań w  czasach funkcjonowania „chmur” 
internetowych oraz zintegrowanych systemów operacyjnych, 2) rosnący wpływ mediów społecz-
nościowych na transformację i zarządzanie eventami, 3) świadomość, że wirtualne i hybrydowe 
spotkania nie zastąpią kontaktów „face to face”.

Tomasz Kuryło, przedsiębiorca i wierny użytkownik internetowego narzędzia do zarządzania pro-
jektami – Basecamp, w przekonywający i prosty sposób wyliczył praktyczne korzyści biznesowe 
jego stosowania. 
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O zaletach korzystania w przemyśle spotkań z rozbudowanych internetowych systemów rejestra-
cyjnych przekonywał Tomasz Chrościechowski z firmy Conrego. 

A o praktycznym zastosowaniu aplikacji eventowej GCBeVENT na telefon opowiadała Anna Górska 
z Gdańsk Convention Bureau, które zamówiło stworzenie takiej aplikacji i nieodpłatnie wypożycza 
ją organizatorom spotkań, którzy jako destynację turystyki biznesowej wybrali Gdańsk i region. 

Na zakończenie Agnieszka Ziemiańska członek MPI, przekonywała o  wymiernych korzyściach 
płynących z członkostwa w stowarzyszeniu.

Partnerami konferencji byli: Conrego, Gdańsk Convention Bureau, Poland Convention Bureau, 
ketti.pl, Brill AV Media.

Opr. Monika Wąs 
wiceprezes MPI Poland ds. Komunikacji
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Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa  
IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw 2014 

Organizator: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Grupa 
Uczelni Vistula)

Konferencja zrealizowana w dniu 20.03.2014 r.

Program Future Leaders Forum został opra-
cowany w  celu zachęcenia najlepszych 
i  najzdolniejszych studentów do rozwijania 
swojej kariery w przemyśle spotkań. Program 
konferencji oparty jest na całodziennych 
warsztatach prowadzonych przez profesjo-
nalistów z  dziedziny turystyki biznesowej 
z  całego świata. Future Leaders Forum daje 
studentom unikalną okazję do zawarcia 
nowych znajomości w  branży spotkań oraz 
zwiększenia wiedzy z  perspektywy global-
nej. Co roku międzynarodowi profesjonaliści 
dzielą się swoją wiedzą z zakresu możliwości 
jakie daje ta branża i pomagają wejść w fascy-

nujący świat turystyki biznesowej. Ponad 90% studentów, którzy wzięli udział w  wydarzeniu 
stwierdziło, że po konferencji są bardziej skłonni podjąć pracę w przemyśle spotkań.

IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw 2014 to już IX edycją tego wydarzenia w Polsce. 
Poszczególne panele konferencji zostały przygotowane tak, aby dać studentom ogólną wiedzę 
na temat przemysłu spotkań oraz przedstawić możliwości rozwoju kariery w tej dziedzinie. Sesje 
tematyczne miały za zadanie również motywować uczestników, inspirować oraz wyjaśnić cele 
umiejętnego networkingu, który jest ważnym elementem każdej branży. Podczas specjalnej 
sesji  round-table discussion  studenci spotkali się z  wybranymi ekspertami danego segmentu 
przemysłu spotkań w mniejszych grupach, dzięki czemu mieli unikalną szansę do bezpośredniej 
rozmowy z profesjonalistami z całego świata i zadania im bardziej szczegółowych pytań. 

W tegorocznej edycji Forum wzięło udział ponad 120 uczestników z 10 państw i 8 uniwersytetów. 
Dodatkowo w  ramach programu organizo-
wany jest konkurs IMEX University Challenge 
sponsorowany przez sieć hoteli Marriott. 
Nagrodą dla zwyciężczyni Iriny Nikolayenko 
–  studentki studiów magisterskich Szkoły 
Głównej Turystyki i  Rekreacji  jest udział 
w największych targach przemysłu spotkań 
IMEX we Frankfurcie, gdzie wybrani studenci 
prezentują swoje propozycje. Nagrodą 
główną jest udział w konferencji MPI World 
Educational Congress oraz wyróżnienie MPI 
Young Professional Award. 
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- Future Leaders Forum Warsaw to jedyna konferencja w Polsce skierowana do przyszłych liderów prze-
mysłu spotkań. W trakcie dziewięciu edycji odkryliśmy świat konferencji przed ponad 1000 studentami. 
Warto stawiać na przyszłość i  budować relacje z  biznesem. To właśnie możliwe jest w  ramach FLF 
Warsaw i Meetings Week Poland, który był współorganizowany przez studentów 2B Koła Naukowego 
Turystyki Biznesowej Grupy Uczelni Vistula - podsumowuje prorektor SGTiR dr Krzysztof Celuch. 

Strony internetowe:

•	 http://koloturystyki.vistula.edu.pl/flf-warsaw-2014/cele-flf/ 

•	 http://www.imex-frankfurt.com/events/forums/future-leaders-forum/
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Akademia SOIT 
„Siła motywacji”

Organizator: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Konferencja zrealizowana w dniu 19.03.2014 r.

Program

Spotkanie I: Robert Korzeniowski –  czyli naucz się dobrego biznesu poprzez sukcesy 
i porażki

Spotkanie II: Jacek Walkiewicz – Pełna moc możliwości

Spotkanie III: Szymon Kudła – Wygrywanie Mocnych Stron

Spotkanie IV: Angelika Chrapkiewicz w rozmowie z Tomaszem Dutkiewiczem: Ograniczenia 
są tylko w naszych głowach 

Spotkanie V: Piotr Pustelnik – Życie w górach

Spotkanie VI: Annamaria Ruffini – What are the benefits of being member of SITE?

Podsumowanie 

Słowo incentive travel na stałe weszło do pol-
skiego słownika, a  podróże motywacyjne to często 
i  chętnie wykorzystywane narzędzie motywacyjne. 
Stosunkowo łatwo jest motywować ludzi oferując 
im wspaniałe podróże w  niezwykłe miejsca. O  tym 
wiedzą wszyscy, którzy stosowali incentive travel, lub 
byli uczestnikami takiej podróży. Ale jak sobie radzić, 
kiedy w  bliższej lub dalszej perspektywie z  różnych 
powodów nie ma takiej podróży? Co może sprawić, 
że będzie nam się „chciało chcieć”? Zapewne nie ma 
jednej właściwej odpowiedzi na to pytanie. Tak jak 
różni są ludzie, tak różne są ich motywacje. Jedno 
jest pewne, motywacja jest niezbędna w  każdym 
obszarze naszego życia zarówno tego osobistego jak 
i zawodowego. 

Jako ekspert od incentive travel, narzędzia z którego pły-
nie ogromna siła motywowania i wywierania wpływu 
na ludzi, SOIT postawił na motywację i doświadczanie 
jej. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel 
przygotowało wydarzenie zatytułowane „Siła motywa-
cji”. Niezwykłe spotkanie ze znanymi osobistościami 
ze świata biznesu i  sportu. Gośćmi Stowarzyszenia 
byli Robert Korzeniowski, Jacek Walkiewicz, Szymon 
Kudła, Piotr Pustelnik i Angelika Chrapkiewicz-Gądek 
w rozmowie z Tomaszem Dutkiewiczem.
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Dzień wypełniło pięć spotkań, każde inspirujące i ciekawe. Każde odnoszące się do motywacji. Jak 
jej szukać w życiu, aby nie zabrakło nam sił do realizacji ambitnych celów jakie sobie stawiamy. 
Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom jak ważna w życiu jest motywacja w każdej 
sferze naszego życia. Ale zamiast podchodzić do tematu od strony teoretycznej, SOIT zapropo-
nował formułę „doświadczania”. W trakcie „Siły motywacji” każdy mógł przekonać się na własnej 
skórze, jak odpowiednia dawka emocji wpływa na naszą motywację.

Taka formuła spotkania bardzo spodobała się uczestnikom. Sala była wypełniona po brzegi, a spo-
tkanie i zaproszeni mówcy zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich. Aż 90% uczestników 
uznało je za inspirujące, a ponad 95% z nich poleciłoby spotkania SOIT swoim znajomym. 

Na pytanie co podobało Ci się w „Sile motywacji” usłyszeliśmy np.: „Atmosfera, ludzie, prelekcje, 
sprawność, po prostu wyszłam naprawdę zmotywowana” i „Podobało mi się to, że spotkanie było 
prowadzone przez wiele ciekawych osób. Świetna atmosfera, humor, profesjonalne przygoto-
wanie spotkania. Otrzymałam mnóstwo pozytywnie inspirującej energii i O TO CHODZIŁO!” oraz 
„Dobry, konsekwentny program, dobrze zorganizowane spotkanie.”

Cel jaki postawił sobie SOIT na tegoroczny Meetings Week Poland został zrealizowany w 100%. 

Galeria zdjęć – Siła motywacji: http://soit.net.pl/gallery/show/183/akademia-soit-sila-motywacji 

Opr. Justyna Skubis, Dyrektor Zarządzająca SOIT
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II Konferencja 
„Normy Spotkań – Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka”

 

Organizator: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Konferencja zrealizowana w dniu 21.03.2014 r. 

Patronat: Europejska Federacja Stowarzyszeń Profesjonalnych 
Organizatorów Kongresów EFAPCO 

Program

„Normy systemowe w  obszarze usług” –  dr inż. Zygmunt 
Niechoda, Polski Komitetu Normalizacyjny „Normalizacja i stan-
daryzacja usług w przemyśle spotkań na rynku europejskim 
i światowym”

Model portugalski –  Luisa Ahrens Teixeira, prezes Europejskiej Federacji Stowarzyszeń 
Profesjonalnych Organizatorów Kongresów EFAPCO

Model brytyjski – Susan J. Spibey, ekspert branży kongresowej.

Sesje w formule World café:

„Normy terminologiczne” – Sławomir J. Wróblewski

„Proces biznesowy – normy przedmiotowe” – Piotr Wilczek

„Standardy zawodowe pracowników” – Krzysztof Celuch

„Normy w relacjach z klientami, partnerami biznesowym oraz otaczającym nas środowi-
skiem, w tym naturalnym” – Cezary Wilemajtys.

Podsumowanie

Jednym z czynników wpływających na kondycję i rozpoznawalność każdej branży gospodarczej 
jest przejrzysty wizerunek w obszarze jej wspólnych norm i standardów działania. Opracowanie 
systemu wytycznych do standaryzacji i normalizacji w przemyśle spotkań w Polsce wydaje się być 
naturalnym etapem w rozwoju jakości i sposobu postrzegania na tle innych dziedzin gospodarki. 
Stąd SKKP, najstarsza organizacja branżowa przemysłu spotkań w Polsce, podjęła się po raz drugi 
zorganizowania w tym temacie konferencji pt. „Normy 
Spotkań – Specyfikacje, Wytyczne, Praktyka”. 

Program merytoryczny konferencji przygotował 
zespół pod kierunkiem Piotra Wilczka –  wiceprezy-
denta EFAPCO i wiceprezesa SKKP, w składzie: Cezary 
Wilemajtys – wiceprezes SOIT, Krzysztof Celuch – kie-
rownik Poland Convention Bureau POT, Sławomir 
Wróblewski – wiceprezes SKKP. Organizatorzy podjęli 
próbę zinwentaryzowania wiedzy i  prowadzonych 
prac w zakresie norm w innych krajach europejskich. 
Swoje dokonania w  tym zakresie zaprezentowała 
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m.in. Luisa Teixeira – prezydent EFAPCO i  członek zarządu portugalskiego stowarzyszenia PCO 
oraz Susan Spibey – niezależny brytyjski konsultant w obszarze przemysłu spotkań. Luisa Teixeiara 
w swoim wykładzie on line przedstawiła gotowy model wprowadzenia systemu certyfikacji dla 
firm PCO w Portugalii. Susan Spibey omówiła wytyczne do norm profesjonalnych pracowników 
tej branży w Wielkiej Brytanii. Swój wykład na temat normalizacji w  usługach poprowadził dr 
Zygmunt Niechoda z  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Uczestnicy w  formie work-shopu 
podjęli również prace nad opracowaniem kanonu norm i  standardów w  polskim przemyśle 
spotkań. 

Na podstawie przeprowadzonych dyskusji i zebranych wniosków rysują się następujące konkluzje:

•	 Istnieje potrzeba ciągłej pracy wszystkich zainte-
resowanych stron nad standardowym słownikiem 
pojęć, nazw i  typologii usług z  obszaru przemysłu 
spotkań

•	 Istnieje potrzeba organizacji systemu szkolenia 
kadr związanych z  zarządzaniem spotkaniami 
biznesowymi (studia licencjackie, magisterskie, 
podyplomowe)

•	 Międzynarodowe certyfikaty i certyfikacje branżowe 
spełniają istotną rolę w edukacji – potrzebna jest ich 
promocja i rozwój

•	 Stowarzyszenia branżowe powinny uruchomić systemy staży zawodowych wśród swoich 
członków 

•	 Etyka w działalności biznesowej odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu zawodowym

•	 Wykształcenie branżowe powinno być wieloaspektowe i  oparte o  spotkania i  działania 
z praktykami 

•	 Istnieje konieczność wspólnej pracy wszystkich organizacji branżowych nad kodeksem etycz-
nym przemysłu spotkań

•	 Niezbędnym jest ustalenia wspólnego stanowiska przedsiębiorców w  zakresie niejasnych 
praktyk stosowanych przez klientów i zamawiających w postepowaniach konkursowych oraz 
przetargowych

•	 Należy dołożyć starań by uniemożliwić nieuczciwe praktyki związane z łamaniem praw autor-
skich i intelektualnych ze strony konkurentów i klientów

•	 Prace nad opracowaniem modelu procesu biznesowego w różnych obszarach przemysłu spo-
tkań są niezbędne dla podnoszenia poziomu usług oraz efektywności działania firm.

Konferencja została objęta patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. 
Tomasza Schweitzera. 

Partnerami konferencji byli: Europejska Federacja Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów 
Kongresów (EFAPCO) oraz Polska Organizacja Turystyczna. 

W konferencji wzięło udział ok. 100 osób.

Opr. Piotr Wilczek 
wiceprezes SKKP
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Wnioski i postulaty  
Meetings Week Poland 2014



Oczekiwania i szanse polskiej branży konferencyjno-eventowej. 
Wnioski i postulaty Meetings Week Poland 2014

W wyniku obrad Meetings Week Poland 2014 oraz przeprowadzonej akcji mailingowej zgroma-
dzono następujące wnioski i  postulaty ukierunkowane na zwiększanie znaczenia przemysłu 
spotkań w Polsce.

1. Jesteśmy świadkami autentycznego boomu inwestycyjnego w  zakresie obiektów kongre-
sowo-eventowych w Polsce. Po stworzeniu systemu wielofunkcyjnych aren na Mistrzostwa 
Euro 2012, powstają kolejne wielkie inwestycje. W obecnym roku otwarte zostaną wielkie nowe 
centra kongresowo-wystawiennicze w Krakowie i Katowicach. Już nie tylko Warszawa, ale co 
najmniej 10 miast Polski, jest przygotowanych do realizowania dużych wydarzeń. Wspólnym 
zadaniem instytucji państwowych, samorządowych i przedsiębiorców jest skuteczne promo-
wanie i maksymalne wykorzystanie tych nowych możliwości.

2. Nowe szanse pojawiają się w związku z wdrażaniem nowoczesnych technologii, upowszech-
nienia mobilnych środków komunikacji, także innych rozwiązań zwiększających atrakcyjność 
i efektywność spotkań. Do takich dobrych przykładów obecnych już w Polsce należą m.in. 
innowacyjne rozwiązania hotelowe, systemy rejestracji konferencyjnej i komunikacji z uczest-
nikami, aplikacje mobilne, internetowe systemy zakupów usług konferencyjnych.

3. Nowoczesne narzędzia komunikacji zdalnej, w  tym wszechobecność internetu, wcale nie 
umniejszają roli spotkań, co więcej, rodzą głód kontaktów twarzą w twarz. Współczesne spo-
tkania stale ewoluują, otwierają się na nowe narzędzia oraz na oczekiwania młodych generacji. 
W  takiej nowej, ambitnej formie konferencje będą nadal pełnić rolę wiodącego narzędzia 
komunikacji marketingowej, o najwyższej skuteczności w przekazywaniu wiedzy, budowania 
pozytywnych emocji i kształtowania postaw zespołów ludzkich.

4. Znaczącym faktem jest powstanie w Polsce systemu biur promocji spotkań tzw. Convention 
Bureaus. Należy maksymalizować ich efekty dla skutecznego pozyskiwania wydarzeń z zagra-
nicy. Jednym z  ważnych zadań Convention Bureaus jest prowadzenie monitoringu rynku 
spotkań i dostarczanie analiz, które zapewnią wiarygodne dane dla kształtowania prawdzi-
wego obrazu przemysłu spotkań i umacniania jego znaczenia.

5. Przedsiębiorcy branży konferencyjno-eventowej oczekują dalszego rozwijania rzetelnej, kon-
kretnej współpracy ze strony władz publicznych na zasadach partnerstwa i pomocniczości. 
Meetings Week Poland dostarczył wielu przykładów takich dobrych praktyk. Jako rozwiązania 
wzorcowe uznać można doświadczenia Mediolanu i Wiednia, a z polskich przykładów z apro-
batą spotkały się wzory aktywności władz Lublina i Mikołajek. Jednocześnie odnotowujemy 
przykłady miast i województw, gdzie brak jest dostatecznej aktywności albo sytuacje działań 
nierozważnych ze strony administracji samorządowej , które powodują wypychanie przedsię-
biorców z rynku. 

6. Szanując fakt, że instytucje administracji publicznej w naturalny sposób predystynowane są 
do roli koordynatora działań różnych podmiotów na danym terenie, należy dążyć, aby admi-
nistracja nie wchodziła w  rolę konkurenta wobec przedsiębiorców. Kluczem do zdrowego 
współdziałania może być partnerstwo publiczno-prywatne, co w większym stopniu należy 
stosować w praktyce. 

7. Przykładem wdrożenia idei partnerstwa publiczno-prywatnego byłaby współpraca promo-
cyjna władz miast z wielkimi obiektami kongresowo-targowymi, w tym prywatnymi takimi jak 

70

4



EXPO XXI w Warszawie czy Targi EXPO w Krakowie. Celem takiego partnerstwa powinna być 
stała promocja danej destynacji jako całości oraz konkretnych obiektów znajdujących się na 
tym terenie. W efekcie uzyskany może być relatywnie szybki wzrost liczby dużych wydarzeń 
pozyskanych dla dobra licznych dostawców i całej gospodarki danego miasta.

8. Należy zapewnić właściwe wykorzystywanie infrastruktury, która na terenie danego miasta się 
znajduje i dopiero w sytuacji, gdy ta staje się niewystarczająca, podejmowaniu decyzji o roz-
szerzaniu bazy a zwłaszcza o angażowaniu publicznych środków w ich finansowanie.

9. Branża oczekuje kompetentnej współpracy i  stabilnej relacji z  decydentami. Politycy zbyt 
często wykazują postawę zachowawczą albo wykazują aktywność akcyjnie w okresie przed-
-wyborczym. Celowe jest tworzenie forum dla cyklicznego spotykania się przedstawicieli 
przemysłu spotkań z otoczeniem polityczno-decydenckim. 

10. Poprawy wymaga obecne uregulowanie procedur przetargowych dla branży konferencyjno-
-eventowej. Dialog Zleceniodawców i  Usługodawców sprzyjać powinien wyeliminowaniu 
nagannej praktyki rozsyłania zamówień (tzw. briefów) do nadmiernie dużej liczby i w efekcie 
bezproduktywnego multiplikowania ofert. Radykalnie eliminować trzeba zjawiska patolo-
giczne, takie jak zmowy stron i dumpingowanie cen. 

11. Istotnym problemem jest prowadzenie usług turystycznych przez podmioty nieuprawnione 
do tego. Liczne agencje reklamowe, firmy szkoleniowe, które nie są wpisane do rejestru 
organizatorów turystyki i nie mają wymaganych prawem zabezpieczeń realizują usługi, które 
podlegają ustawie o usługach turystycznych. Branża postuluje zwiększenie kontroli państwa 
nad tym zjawiskiem i lepszą egzekucję zapisów ustawy odnoszącą się do wymaganych zabez-
pieczeń i gwarancji organizatora. Brak nadzoru stawia organizatorów, którzy działają zgodnie 
z prawem tj. płacą gwarancję i ponoszą większe koszty stałe, w sytuacji gorszej od tych, którzy 
takich kosztów nie ponoszą świadcząc taką samą usługę .

12. Wszystkie podmioty działające w przemyśle spotkań w Polsce oczekują przeznaczania więk-
szych środków na rozwój różnych aspektów tej branży: infrastruktury, szkoleń i rozwoju kadr, 
badań rynkowych, współpracy międzynarodowej, norm i  standardów, promocji. Branża 
wyraża podziękowanie Ministerstwu Sportu i Turystyki za stworzenie warunków dla realizacji 
Meetings Week Poland w roku bieżącym i zgłasza gotowość kontynowania wydarzenia w roku 
kolejnym.

13. Szczególnych szans branża upatruje w  nowej perspektywie funduszy europejskich na lata 
2014-2022. Zwracamy się wszystkich podmiotów dysponujących niezbędną wiedzą i wpły-
wem, aby zapewnić uwzględnianie profesjonalnie przygotowanych konferencji i szkoleń oraz 
innych form spotkań, jako elementów niezbędnych w procesie wdrażania projektów i komu-
nikacji społecznej. Profesjonalny charakter oznaczać powinien wykorzystywanie wysoko 
wykwalifikowanych kadr i powierzanie zadań doświadczonym organizatorom, np. członkom 
stowarzyszeń profesjonalnych działających w branży.

14. Sprawdzonym w świecie rozwiązaniem pozwalającym na zwiększanie budżetu na turystykę 
jest tzw. lokalna opłata turystyczna. Jeśli w tym roku pobierano by w ten sposób w całej Polsce 
ok. 1,6 złotego za każdą dobę pobytu turysty, łączna kwota powstałych w ten sposób funduszy 
na rozwój branży spotkań i lokalnego produktu turystycznego mogłaby przekroczyć 70 mln 
zł czyli ostanowić około dwa razy więcej niż roczny budżet Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Zgromadzone w ten sposób środki byłyby w dyspozycji władz lokalnych, ze zdefiniowanym 
prawnie przeznaczeniem na rozwój lokalnego produktu turystycznego. Z podobnych opłat 
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finansuje się blisko 70% potężnego, bo liczącego blisko 25 mln Euro, budżetu promocji 
Wiednia – najczęściej odwiedzanego w naszej części Europy miasta kongresów i konferencji. 
Aby umożliwić pobieranie takich opłat i samodzielne wykorzystywanie tych środków na tury-
stykę wszystkim miastom i gminom w Polsce, które uznają to za celowe, potrzebne są nowe, 
przejrzyste przepisy prawne. O ich ustanowienie należy zabiegać przede wszystkim w Sejmie 
RP i  wśród decydentów administracji rządowej. Działania w  tej sprawie, w  tym spotkania 
z politykami i parlamentarzystami, będą przez branżę kontynuowane.

15. Dobrym rozwiązaniem dla rozwoju i promocji miast i regionów, w tym w obszarze turystyki, 
jest Pierwsza Polska Platforma Marketingu Miejsc Brief for Poland. Celem platformy jest wspie-
ranie rozwoju miast i  regionów w Polsce poprzez edukowanie przedstawicieli samorządów 
w zakresie marketingu miejsc, inspirowanie do podejmowania profesjonalnych działań promo-
cyjnych w regionach oraz integrację sektora administracji publicznej z branżą marketingową 
i  biznesem. To skuteczna forma wspierania rozwoju miast i  regionów w  Polsce, tworzenia 
marki miejsc, które są podstawowym warunkiem skutecznej komunikacji kierowanej do 
turystów, inwestorów oraz mieszkańców. Działa ona zgodnie z zasadą Trójkąta Efektywności 
– współpracy administracji publicznej z ekspertami marketingu, uczelniami oraz biznesem.

16. Branża z  satysfakcją wita wszelkie inicjatywy pomocne w aktywizowaniu współdziałania ze 
środowiskami, które mogą generować nowe zamówienia kongresów, konferencji i wydarzeń 
profesjonalnych. Przedsiębiorcy liczą na współdziałanie w  tym zakresie ze strony instytucji 
publicznych, które mogą w większym stopniu zachęcać do generowania spotkań konferen-
cyjnych w  różnych dziedzinach poprzez tworzenie warunków dla synergii działań. Wielkie 
możliwości zwiększania promocji Polski, jako kraju wydarzeń międzynarodowych, tkwi 
w Programie Ambasadorów Kongresów Polskich, współorganizowanym od 15 lat przez SKKP 
i POT. Program ten powinien być wsparty finansowo i objąć jak najszersze grono reprezentan-
tów środowisk polskich aktywnych na arenie międzynarodowej. 

17. Zrealizowany już po raz drugi Meetings Week Poland potwierdził, że jest przedsięwzięciem 
potrzebnym i  w pełni zasługującym na dalsze wspieranie. Stowarzyszenia profesjonalistów 
przemysłu spotkań wyrażają chęć organizowania cyklicznych spotkań eksperckich dla 
szczegółowego omawiania najbardziej palących bieżących problemów. Stanowić to będzie 
kontynuację debaty prowadzonej podczas Meetings Week Poland 2014 a zarazem przygoto-
waniem do kolejnej edycji tego wiodącego wydarzenia branżowego w roku następnym.

72

4



Stowarzyszenia profesjonalistów 
przemysłu spotkań w Polsce



Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
Lokal 1.17

03-901 Warszawa 
tel. kom. (+48) 501 764 399
e-mail: biuro@skkp.org.pl

www.skkp.org.pl 

Stowarzyszenie „Konferencje i  Kongresy w  Polsce” jest 
najdłużej działająca organizacją branży konferencyjno-
-kongresowej w Polsce. Stowarzyszenie tworzy otwarta, 
skupiona wokół wspólnych idei, grupa pasjonatów 
– profesjonalistów z kręgu szeroko rozumianej turystyki 
biznesowej. 

Wiodącym projektem SKKP jest Program Ambasadorów 
Kongresów Polskich realizowany wspólnie z  Polską 
Organizacją Turystyczną.

Cel działania Stowarzyszenia: rozwijanie profesjonal-
nych usług konferencyjnych w  Polsce, podnoszenie 
wiedzy i  umiejętności oraz umacnianie pozycji zawo-
dowej osób działających na rynku spotkań. Cel ten jest 
realizowany przy współdziałaniu z EFAPCO – Europejską 
Federacją Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów 
Kongresów, którego SKKP było współzałożycielem. 

Członkostwo w  SKKP jest rekomendacją profesjo-
nalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP. Stwarza 
płaszczyznę poszerzania kontaktów zawodowych 
i wymiany doświadczeń oraz daje szereg wymiernych 
korzyści. 

Po 15 latach od powstania SKKP turystyka bizne-
sowa stanowi czołowy sektor całej turystyki. W  roku 
2014 SKKP zainicjowało nowe przedsięwzięcia: Biuro 
Projektów Unijnych, szkolenia dla firm, wdrażanie CSR, 
innowacje w  konferencjach i  komunikacji marketin-
gowej. Powołano też nowe Komisje SKKP „Warszawa 
Kongresowa” i „Polski Cruising”.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa 

tel. kom. (+48) 604 46 10 56 
e-mail: mwas@mpiweb.pl

www.mpiweb.pl

Założone w 1972 roku stowarzyszenie MPI wierzy, że planiści i organizatorzy spotkań i eventów 
odgrywają decydująca rolę w kreowaniu sukcesu w biznesie. Dlatego też MPI zapewnia swoim 
członkom wsparcie w  zawodowym rozwoju, umożliwia dostęp do biznesowych kontaktów 
i  pozwala być częścią fascynującej społeczności branżowej. MPI obchodzi czterdziestolecie 
swojego istnienia jako silna i zróżnicowana społeczność profesjonalnych organizatorów spotkań. 
Gwałtowny rozwój branży uczynił z MPI wiodące stowarzyszenie przemysłu spotkań, które dostar-
cza swoim członkom wiedzę, kontakty, możliwości zawodowe. MPI świętuje swoje urodziny wraz 
ze swoją społecznością planistów, dostawców, wykładowców i innych profesjonalistów, których 
zdolności przywódcze i kontakty stanowią źródło siły organizacji.

Wojciech Liszka
Prezes MPI Poland 
Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu 
Radisson Blu Kraków

Zrealizowane inicjatywy 
W gronie przyjaciół i współpracowników w MPI Poland zainicjowaliśmy nagrodę 
„Odkrycie Roku MPI Poland” przyznawaną osobie, w której dostrzegamy najwięk-
szy potencjał wart ukazania branży. Chcemy w ten sposób wspierać młodych 
profesjonalistów w  ich niełatwej drodze budowania swojej kariery. W  ramach 
działalności w hotelu Radisson Blu w Krakowie bez wątpienia osiągnięciem było 
uzyskanie jako pierwszy hotel na świecie prestiżowego certyfikatu BS8901 dedy-
kowanego organizatorom zrównoważonych spotkań i eventów. 
Myślę jednak, że w perspektywie kilku lat, z największą dumą będę mógł spoglą-
dać na rozwój zainicjowanego przeze mnie i MPI Poland przedsięwzięcia, jakim 
jest Meetings Week Poland. Porozumienie kluczowych podmiotów branżowych 
dla stworzenia platformy edukacyjnej i networkingowej, na której wszyscy rów-
nolegle prowadzimy działania, już teraz przynosi efekty. Myślę, że Meetings Week 
Poland stał się już dziś flagowym wydarzeniem naszej branży.
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Stowarzyszenie Branży Eventowej

info@sbe.org.pl
www.sbe.org.pl

Adres rejestracyjny: 
ul. Kasprzaka 29/31, 01-234 Warszawa

Adres korespondencyjny: 
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) zrzesza organizatorów, przedstawicieli miejsc evento-
wych i  podwykonawców eventów. Działa na rzecz popularyzacji i  profesjonalizacji polskiego 
rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe zmierzające do budowania 
nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Jest inicjatorem oraz współtwórcą Studium 
Podyplomowego Event Management przy Wydziale Zarządzania UW. Dąży do wypracowania 
wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozy-
cji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych.

Andrzej Bagniuk
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej

Od organizacji do zarządzania wydarzeniami
 Chcąc zyskać poważniejszą pozycję względem zleceniodawców i  większy 
udział w  ich budżetach, należy dostarczać im konkretnych i  możliwych do 
zweryfikowania korzyści biznesowych. Czynnikiem, który może pozytywnie 
wpłynąć na obecną sytuację jest wzrost kompetencji osób zajmujących się 
organizacją wydarzeń, który z kolei przekłada się na wzrost kompetencji całych 
firm eventowych. Droga przemiany organizatora, jako pośrednika czy zwykłego 
podwykonawcy w  managera, potrafiącego przełożyć cele marketingowe czy 
HR na język eventu, jest więc bardzo pożądana. Niezbędna jest również zwią-
zana z tym zmiana wizerunku event managera, który docelowo powinien być 
postrzegany jako wysokiej klasy specjalista. Uświadomienie tego decydentom 
zajmie pewnie najwięcej czasu.
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Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel 

ul. Puławska 465
02- 844 Warszawa

tel. kom. (+48) 601 882 898
e-mail: justyna.skubis@soit.net.pl

www.soit.net.pl

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży 
incentive travel. Działa na polskim rynku od 2009 roku, skupiając w gronie członków i wokół swo-
jej działalności osoby zainteresowane tematyką incentive travel. 

Poprzez integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów SOIT buduje dobre imię i wize-
runek branży. Szerzy wiedzę, podnosi kompetencje, wyznacza i  promuje wysokie standardy 
realizowanych projektów incentive travel.

Celem SOIT jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego. 
W związku z tym ważnym obszarem działalności organizacji są działania edukacyjne i promocja 
incentive travel wśród klientów korporacyjnych.

Co roku SOIT organizuje konferencje i spotkania adresowane do klientów, na których promuje incentive 
travel i szerzy wiedzę o jego zastosowaniu. To za sprawą SOIT program incentive travel został włączony 
jako oddzielna kategoria do prestiżowego Konkursu Marketingu Bezpośredniego Golden Arrow. 

W ramach edukacyjnej działalności SOIT organizowane są spotkania, warsztaty i  konferencje 
poświęcone tematyce incentive travel. Funkcjonuje również Akademia SOIT, która od początku 
istnienia stowarzyszenia oferuje warsztaty szkoleniowe orga-
nizowane na potrzeby branży MICE. 

Stowarzyszenie jest twórcą autorskiej koncepcji święta 
incentive travel –  Columbus Day oraz towarzyszącego mu 
Columbus Club. Do klubu zapraszane są osoby –  klienci, 
partnerzy, piloci – zaangażowane w rozwój i promocję naj-
wyższej jakości w organizacji programów incentive travel. 

Członkowie stowarzyszenia, działając w  organizacji, mają 
szansę na pogłębianie swojej wiedzy z zakresu incentive tra-
vel, wymianę poglądów. Poprzez podejmowane inicjatywy 
na rzecz członków SOIT oraz branży mają oni realny wpływ na 
to, co się dzieje w ich środowisku zawodowym. Mają również 
dostęp do specjalnych przywilejów i ofert przygotowanych 
przez partnerów Stowarzyszenia dla jego członków.
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Partnerzy i sponsorzy 
Meetings Week Poland 2014



Patroni medialni Meetings Week Poland 2014
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Dowiedz się więcej i zarezerwuj na accorhotels.com
lub bezpośrednio: reservations.pl@accor.com / +48 (42) 288 28 99*
*podczas rezerwacji powołaj się na hasło „MeetingPlanner.pl”

Wejdź do świata
nieograniczonych 
możliwości

Poznaj ponad 40 hoteli w całej Polsce, 
gotowych na organizację każdego rodzaju 
spotkań,  począwszy od małych sesji firmowych po 
prestiżowe kongresy i eventy nawet do 1500 
osób. Skorzystaj z bogatej oferty naszych 
usług o międzynarodowym standardzie. 
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miejsce ma znaczenie

www.stadionnarodowy.org.pl

miejsce biznesu

■ CENTRUM KONFERENCYJNE

■ BIZNES KLUB

■ LOŻE VIP
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Kierunek: Katowice
Międzynarodowe  
Centrum Kongresowe 
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Organizujesz konferencje?
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Dział grup i konferencji 
Telefon +48 22 25 606 50 
Mail: grupy@hrs.pl
www.hrsdlafirm.pl/mice

TYLKO DZIĘKI HRS ZAPLANUJESZ
I ZAREZERWUJESZ BEZPŁATNIE 
KONFERENCJE LUB SPOTKANIE 
SŁUŻBOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ
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tel. 509 601 911      biuro@danceheads.pl 
www.danceheads.pl

P O L S K A

Najfajniejsza rozrywka na każdy event:
imprezy firmowe, pikniki, targi, wesela…

Nagraj swój gwiazdorski teledysk!

© Ingarden & Ewý − Architects, Kraków 
and Arata Isozaki & Associates, Tokyo.

OTWARCIE: JESIEŃ 2014

ul. Galicyjska 9        www.targi.krakow.pl        www.expo.krakow.pl

Targi w Krakowie
zapraszają do

Międzynarodowego Centrum
Targowo-Kongresowego

Tylko EXPO KRAKÓW
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sounds good!www.soundgardenhotel.pl
ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

space matters!
for creative work 
and for relax meanwhile
best sound insulation of conference rooms in Warsaw (9 rooms)
highest conference room in the City (7 meters) 
fastest free wi-fi within hotels in Poland (up to 300 Mb/s)



MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel 
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki (k. Warszawy) 

tel. (+48) 22 721 47 47-49, kontakt@mazurkashotel.pl  
www.mazurkashotel.pl   

dania specjalne i  egzotyczne
interaktywne stacje live cooking

nowoczesna zastawa stołowa
oryginalne dekoracje bufetów
dedykowane stroje kelnerskie

centrum konferencyjne 
nieograniczonych możliwości

12 km od centrum Warszawy

15 minut samochodem

35 sal konferencyjno-bankietowych

158 komfortowych dwuosobowych pokoi hotelowych

400 miejsc parkingowych

3500 m2 powierzchni konferencyjnej

9000 kg udźwigu mocowań su�towo-ściennych 
             dla rozwiązań multimedialnych

 z Lotniska im. F. Chopina w Warszawie

(największa do 1000 osób)
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Dzi´kujemy wszystkim Partnerom pierwszej konferencji z cyklu 
Poland Meetings Destination, która odby∏a si´ 17 marca 2014 roku 

na Stadionie Narodowym w Warszawie, za wspólny sukces!

w w w . P o l a n d M e e t i n g s D e s t i n a t i o n . e u

ORGANIZATORZY

WSPÓ¸ORGANIZATOR

PARTNERZY 
MEDIALNI

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY



Stowarzyszenia profesjonalistów przemysłu spotkań – założyciele projektu Meetings Weeks Poland 
Edycje: 2013, 2014, 2015

Współorganizatorzy Meetings Week Poland 2015

Partner Strategiczny:

 

www.meetingsweek.pl
Firmy i organizacje zainteresowane współudziałem  

w Meetings Week Poland 2015 zapraszamy do współpracy.

Koordynator Meetings Week Poland 2015 
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel 

kontakt: justyna.skubis@soit.net.pl 

TYDZIEŃ INICJATYW i ROZWOJU 
przemysłu spotkań w Polsce

16-20 marca 2015 r.

92

http://www.meetingsweek.pl
mailto:justyna.skubis@soit.net.pl

	www.mpiweb.org/forward

