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Relacja z webinaru 

„Ogłaszamy Protokół KRAKÓW NETWORK” 
23 marca odbyła się transmisja online webinaru prosto z Centrum 
Kongresowego ICE Kraków, podczas którego został zaprezentowany 
Protokół KRAKÓW NETWORK. 

Głównym celem otwartego spotkania było przedstawienie efektów 
współpracy branży spotkań z Krakowa i podzielenie się „know-how” na 
forum ogólnokrajowym. 

– Projekt KRAKÓW NETWORK stawiał milowe kroki w swoim rozwoju 
na przestrzeni ostatnich 6 lat, ale to, co wydarza się dziś i co jest 
pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, trudno ująć trafniej jak 
słowem fenomen – tylko takie określenie mieści w sobie wyjątkowość, 
rzadkość, a także zbieg okoliczności. Pandemia COVID-19 spowodowała, 
że wspólnie podjęliśmy wyzwanie, jakim jest wypracowanie dziś 
prezentowanego Protokołu KRAKÓW NETWORK – mówiła na 
przywitanie Paula Fanderowska, zastępca dyrektora KBF ds. Centrum 
Kongresowego ICE Kraków. 

Pandemia stała się katalizatorem zmian w prawie każdym sektorze, 
a rynek MICE, podobnie jak cały otaczający nas świat, przechodzi właśnie 
głęboką transformację. 

– W nowej rzeczywistości podejście do samych wydarzeń nabiera 
nowego znaczenia. Ze świata onsite przechodzimy do świata online, 
mierzymy się z nowymi potrzebami i oczekiwaniami odbiorców, zupełnie 
nowymi modelami biznesowymi, które podyktowane są zmiennością 
i niepewnością ustaleń kontrahentów – dodała Paula Fanderowska.

Zaprezentowany podczas webinaru dokument, wzorowany na Protokole 
z Kaohsiung ICCA, jest według jego twórców odpowiedzią na tą 
zmieniającą się, płynną rzeczywistość.

Jak tłumaczyła Weronika Wirtel – koordynatorka całego projektu – 
Protokół KRAKÓW NETWORK to zbiór dobrych praktyk i rekomendacji do 
stosowania w nowej, postpandemicznej rzeczywistości, określający listę 
kluczowych strategii, które umożliwią dalszy rozwój przemysłu spotkań 
i wydarzeń. Odpowiada na wiodące światowe trendy, takie jak postęp 
technologiczny, bezpieczeństwo i zdrowie oraz konieczność zrozumienia 
następnych pokoleń uczestników wydarzeń, czyli na wszystko to, co ma 
wpływ na światową branżę spotkań. 

– Wierzymy, że naszym obowiązkiem i przywilejem branży eventowej 
jest przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa poprzez promowanie 
podstawowych wartości, takich jak gospodarka oparta na wiedzy, 
zrównoważony rozwój i globalna społeczność – mówiła Weronika 
Wirtel.

http://www.krakownetwork.pl
https://www.facebook.com/watch/live/?v=285003979751554&ref=watch_permalink 
https://krakownetwork.pl/do-pobrania/ 


OGŁASZAMY PROTOKÓŁ KRAKÓW NETWORK – 23.03.2021 krakownetwork.pl

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM

Reprezentująca Kraków Convention Bureau Małgorzata Przygórska-
-Skowron podkreśliła w swej prezentacji, że praca zespołowa nad 
dokumentem, angażująca wszystkich członków inicjatywy KRAKÓW 
NETWORK, jest tożsama z zalecaną w nowej strategii miasta metodą 
pracy, która zakłada, że wdrożenie rekomendacji i proponowanych 
działań jest możliwe wyłącznie przy współpracy wszystkich partnerów ze 
sfery publicznej, społecznej i prywatnej, w tym mieszkańców miasta. 

– Zgodnie z diagnozą zawartą w dokumencie, organizacja wydarzeń 
kongresowych stanowi strategiczny rynek rozwoju ze względu na 
transfer wiedzy oraz wskaźnik dochodowości i kwalifikację uczestników 
do segmentu premium poprzez wyższy poziom wydatków. Odbudowa 
silnej pozycji konkurencyjnej Krakowa, jako miasta gospodarza 
międzynarodowych wydarzeń, jest aktualnie kluczowym zadaniem – 
mówiła.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Magdalena Młynarczyk (Radisson Blu Hotel Kraków, Park Inn by Radisson 
Kraków) i Anna Wodziańska (Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva) zwróciły 

uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w zasadach dotychczasowej 
współpracy poszczególnych przedstawicieli branży MICE: 

– Zdefiniowaliśmy potrzebę opracowania dobrych praktyk biznesowych 
i szczegółowo przedstawiliśmy je w dokumencie jako zbiór 
rekomendacji, uwzględniając perspektywę wszystkich interesariuszy.

Prelegentki powiedziały również, że istotne jest ujednolicenie zapisów 
prawnych i ich interpretacji, w tym definicji „siły wyższej”, a także 
określenie liczby uczestników, terminów anulacji lub zmian, które są 
szczególnie istotne dla operatorów obiektów, hotelarzy i gastronomów. 

INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE

Anna Leszczyńska z Hula Events podkreśliła jak ważna jest gotowość 
na dzielenie ryzyka i wdrożenie nowych modeli biznesowych, które 
przyczynią się do zrównoważonego rozwoju turystyki biznesowej 
w kolejnych latach.

– W dokumencie zgodnie podkreślamy, że wydarzenia powinny być 
organizowane w sposób inkluzywny, czyli niewykluczający, z dbałością 
o zrównoważony rozwój destynacji. Przemysł spotkań powinien 
rozwijać się w sposób odpowiedzialny, a odpowiedzialność ta powinna 

http://www.krakownetwork.pl


OGŁASZAMY PROTOKÓŁ KRAKÓW NETWORK – 23.03.2021 krakownetwork.pl

być równomiernie współdzielona pomiędzy organizatorów i gospodarzy. 
Zrównoważony rozwój rozumiemy jako troskę o środowisko naturalne, 
najbliższe otoczenie, otwartość i tolerancję – mówiła prelegentka.

ZAANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW

Agnieszka Faracik-Leśniak (DMC Poland) i Agnieszka Nowińska (Polskie 
Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych) opowiedziały o kolejnym 
aspekcie Protokołu dotyczącym utrzymania uwagi uczestników oraz 
efektywnego projektowania spotkań online. Najważniejsze postulaty tej 
części dokumentu to:

1. potrzeby członków organizacji i uczestników wydarzeń są 
priorytetowe, 

2. wydarzenia twarzą w twarz to nie jedyny kanał, który angażuje 
uczestników i generuje przychody,

3. potrzebne są nowe narzędzia oparte na danych w celu 
zoptymalizowania nauczania online i mierzenia zaangażowania 
uczestników,

4. trzeba zwrócić uwagę na trzy główne obszary zainteresowania 
młodszych pokoleń, jakimi są: różnorodność, zrównoważony rozwój 
i technologia.

NOWE TECHNOLOGIE

Jak zwrócił uwagę podczas webinaru Julien Hallier z Destination Poland, 
przejście konferencji i kongresów z onsite do online jest nie tylko 
koniecznością wynikającą z ograniczeń prawnych dotyczących liczebności 
publiczności, ale także postępu technologicznego. Największym profitem 
w tej sytuacji jest możliwość dotarcia ze swoją ofertą i treściami do 
znacznie szerszego grona odbiorców poprzez ich transmitowanie. 
Platformy do realizacji wydarzeń wirtualnych i hybrydowych oraz studia 
nagrań z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym, wzbogaconym o AR 
i VR, zapewniają wysokiej jakości realizację w umiarkowanych cenach. 

– W 2021 roku będziemy kontynuować rozmowy na temat implementacji 
nowych rozwiązań technologicznych na rynku MICE, zaangażowania 
start-upów w rozwój innowacji postcovidowych dla szeroko pojętej 
branży przemysłu spotkań oraz pandemii COVID-19 jako akceleratorze 
innowacji dla podmiotów działających w branży przemysłu spotkań. 
Sygnatariusze Protokołu KRAKÓW NETWORK odpowiedzialni za 
realizację wydarzeń online gwarantują pełne wsparcie na etapie wyboru 
rozwiązań, a także zapewniamy pełną transparentność na etapie 
wyceniania i elastyczność w procesie przygotowania ofert – dodał 
Krzysztof Paradowski z CMA.
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KRYZYS JAKO SZANSA

Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem transformacji w prawie każdym 
sektorze. Dotychczasowe sposoby prowadzenia działalności zostały 
zastąpione elastycznymi innowacjami, powodując postęp, od którego nie ma 
już odwrotu. 

– Przyszłość branży to nie debata na temat spotkań twarzą w twarz czy 
wydarzeń hybrydowych. Chodzi o dalsze budowanie i umacnianie silnych 
sieci biznesowych i optymalizację ich funkcjonowania, aby wspierać 
branżową transformację i działalność napędzającą postęp gospodarczy 
i społeczny, niezależnie od formatów i kanałów, w jakich się to odbywa – 
mówiła w podsumowaniu Anna Jędrocha z Symposium Cracoviense.  
A Michał Kalarus z THINK MICE dodał:

– W turystyce biznesowej siłą konkretnej lokalizacji jest komplementarna 
oferta, jaką proponować mogą dobrze znający wzajemne możliwości, 
współpracujący ze sobą profesjonaliści wszystkich sektorów rynku MICE. 
Właśnie tak działają przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w projekcie 
KRAKÓW NETWORK. 

W opublikowanym przez serwis Booking.com dokumencie „2021 Future 
of Travel Report” (20 tys. respondentów z całego świata), 53% pytanych 
opowiedziało się za tym, że pragnie podróżować bardziej odpowiedzialnie, 
z dbałością o środowisko. 67% liczy też na to, że ich wyjazd wesprze w jakiś 
sposób miejsce, które odwiedzą, 55% chce natomiast wiedzieć, jak czynione 
przez nich wydatki przyczyniają się do poprawy życia lokalnych społeczności. 
Aż 69% pytanych oczekuje zaś, że w planowaniu i tworzeniu zrównoważonych 
podróży pomoże im branża turystyczna, przedstawiając ciekawe rozwiązania 
i odpowiednie propozycje programów, pokazując dobre praktyki. Między 
innymi właśnie to umożliwia Protokół KRAKÓW NETWORK. 
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