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Wstęp

Dyscyplina,	 której	 istotą	 jest	 zarządzanie	 spotkaniami	 i	ich	 organizacja,	ma	
już	ponad	50	 lat	 tradycji.	Liczne	 instytucje	zajmujące	się	marketingiem	miejsc,	
stowarzyszenia	 zrzeszające	 ekspertów	 czy	 prężnie	 rozwijające	 się	 centra	 kon-
gresowe,	 to	 kluczowe	 elementy	 rozwoju	 biznesu	 związanego	 z	obsługą	 gości	
kongresowych.	

Powstanie	pierwszej	w	Polsce	monogra�ii,	która	zawiera	artykuły	badawcze	
związane	z	szeroko	pojętym	przemysłem	spotkań	to	przyczynek	do	pogłębionej	
dyskusji	na	temat	miejsca	i	roli	zarządzania	spotkaniami	i	wydarzeniami	z	punk-
tu	widzenia	dyscyplin	naukowych,	 takich	 jak:	 socjologia,	 ekonomia	czy	kultura	
�izyczna.

Ponad	dwudziestu	wybitnych	specjalistów	w	dziedzinie	przemysłu	spotkań,	
z	Polski	 i	świata,	 spotkało	 się	 w	podczas	 Sympozjum	 Edukatorów	 Kadr	 Zarzą-
dzających	Wydarzeniami	 (PEMES	 –	Polish	 Event	 Management	 Educators	 Sym-
posium).	 PEMES	 to	 pierwsze	w	Polsce	 sympozjum	 naukowców	 i	pracowników	
akademickich,	praktyków,	badaczy	z	dziedziny	turystyki	oraz	zarządzania	wyda-
rzeniami	i	spotkaniami	biznesowymi.	Inspiracją	do	utworzenia	sympozjum	była	
chęć	skupienia	uwagi	na	 tym	prężnie	rozwijającym	się	sektorze,	stymulowanie	
nauczania	i	badań	w	tej	dziedzinie,	podniesienie	jakości	kształcenia,	co	w	konse-
kwencji	przyczyni	się	do	rozwoju	branży.	Sympozjum	obejmowało	tematy	zwią-
zane	 z	kształceniem	 i	edukacją	 w	zakresie	 turystyki,	 zarządzania	 i	organizacji	
wydarzeń	oraz	zaangażowania	biznesu	i	profesjonalizacji	branży	spotkań	i	wyda-
rzeń	biznesowych,	do	których	zaliczamy	konferencje,	kongresy,	targi	i	wystawy,	
podróże	motywacyjne	i	wyjazdy	integracyjne.

W	 monogra�ii	 przedstawiono	 kilka	 problemów	 związanych	 z	omawianą	
dziedziną	gospodarki.	Po	pierwsze	zawiera	artykuły	o	wydarzeniach,	ich	istocie,	
rodzajach,	specy�ice	oraz	znaczeniu	dla	miasta	i	regionu.	Prace	związane	z	tymi	
tematami	 dotyczą	 rodzaju	 i	specy�ikacji	 wydarzeń	 –	spotkania	 (kongresy,	 kon-
ferencje,	warsztaty	 i	szkolenia),	wystawy,	 tragi,	 imprezy	 sportowe,	wydarzenia	
kulturalne,	 podróże	 motywacyjne	 –	systemów	 motywacji	 pracowników	 oraz	
znaczenia	wydarzeń	dla	miast	i	regionów.	Na	uwagę	zasługują	artykuły:	Identy-
�ikacja	sieci	biznesowej	powstałej	w	celu	organizacji	konferencji	międzynarodowej	
oraz	Specy�ika	organizowania	konferencji	 i	kongresów	naukowych,	które	ukazują	
odrębne	 środowisko,	 w	jakim	 muszą	 poruszać	 się	 osoby	 związane	 z	logistyką	
takich	wydarzeń.	
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Kolejnym	 problemem	 poruszanym	 w	artykułach	 jest	 zarządzanie	 poszcze-
gólnymi	rodzajami	wydarzeń:	planowanie	i	logistyka,	promocja,	zabezpieczanie	
wydarzeń.	 Ponadto	 zarządzanie	 i	strategie	 rozwoju	 polskiego	 przemysłu	 spo-
tkań	w	regionach	oraz	programowanie	i	monitoring	w	przemyśle	spotkań.	Tutaj	
warto	zwrócić	uwagę	na	dwie	publikacje:	Czynniki	wyboru	lokalizacji	konferencji	
i	kongresów	w	ocenie	polskich	organizatorów	oraz	Współczesne	trendy	w	rozwoju	
obiektów	i	miejsc	spotkań	w	Polsce.

Ciekawym	tematem	poruszanym	na	łamach	monogra�ii	są	również	artykuły	
związane	z	marketingiem	miejsc	jako	narzędziem	do	pozyskiwania	spotkań	i	wy-
darzeń	biznesowych	dla	danej	destynacji	oraz	rola	władz	regionów	i	convention	
bureaux	w	rozwoju	przemysłu	spotkań.	Przedstawiono	trzy	ujęcia:	Rola	eventów	
w	kształtowaniu	 wizerunku	 miasta	 na	 przykładzie	 festiwalu	 Heineken	 Open’er	
w	Gdyni,	Wpływ	turystyki	biznesowej	na	rozwój	miasta	na	przykładzie	Katowic	oraz	
Znaczenie	przemysłu	spotkań	w	kształtowaniu	potencjału	turystycznego	miast.	

Finalnie	na	łamach	monogra�ii	pojawia	się	tematyka	związana	z	teorią,	czyli	
dyskusja	dotycząca	przemysłu	spotkań,	który	 jest	częścią	turystyki	tudzież	wy-
stępuje	 jako	 autonomiczna	 dyscyplina.	 Związane	 z	tym	 są	 bezpośrednio:	 pro-
duktywność	 i	koncentracja	 przestrzenna	 sektora	 turystyki	 biznesowej,	 trendy	
i	zmiany	w	turystyce	biznesowej,	bariery	i	czynniki	sprawcze	rozwoju	przemysłu	
spotkań	i	wydarzeń	biznesowych	oraz	krytyczne	spojrzenia	na	jakość	i	profesjo-
nalizm	przemysłu	spotkań,	m.in.	w	artykule	Uwarunkowania	rozwoju	przemysłu	
spotkań	w	Krakowie	poprzez	wykorzystanie	specjalistycznych	usług	biznesowych.	

Analizując	publikację	warto	zwrócić	również	uwagę	na	studium:	Zjawisko	am-
bush	marketingu	podczas	organizacji	wielkich	imprez	sportowych,	które	zostało	
ukazane	w	trakcie	trwających	mistrzostw	świata	w	piłce	nożnej	oraz	na	artykuł:	
Healthy	 meetings,	 czyli	 jak	 promować	 zachowania	 prozdrowotne	 wśród	 uczest-
ników	 turystyki	 biznesowej,	 co	 z	kolei	 wpisuje	 się	 w	światowe	 tendencje	 walki	
z	chorobami	cywilizacyjnymi.	

Monogra�ię	 Zarządzanie	 i	organizacja	 w	przemyśle	 spotkań	 w	Polsce.	 Teoria	
i	praktyka	tworzą	kluczowi	autorzy	związani	z	tą	dziedziną	gospodarki,	w	związ-
ku	 z	pracą	 akademicką	 w	czołowych	 polskich	 uczelniach.	 Wnioski	 wynikające	
z	podsumowania	sympozjum	PEMES	oraz	aktywne	zaangażowanie	kadry	akade-
mickiej	pozwalają	stwierdzić,	iż	przemysł	spotkań	oprócz	swojego	praktycznego	
wymiaru	 będzie	 również	 rozwijał	 się	 w	wymiarze	 naukowym	 i	akademickim.	
Zapraszam	do	lektury.	

	 	 	 	 	 	 dr	Krzysztof	Celuch
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Uwarunkowania	rozwoju	przemysłu	spotkań	
w	Krakowie	przez	wykorzystanie	

specjalistycznych	usług	biznesowych

Wprowadzenie	

Przemysł	 spotkań	 cechuje	 wysoka	 dynamika	 rozwoju	 w	skali	 światowej	
(Rogers	2008;	Union	of	 International	Associations	2008).	Oppermann	 (1996)	
podkreśla,	 że	 jest	 on	 uznawany	 za	 najbardziej	 prężną	 część	 przemysłu	 tu-
rystycznego.	 Współcześnie	 rocznie	 odbywa	 się	 ponad	 10	 tysięcy	 spotkań	
(10	700	w	2011	r.,	11	156	w	2012	r.	wg	raportu	ICCA	2013)	–	a	są	to	tylko	dane	
publikowane	przez	ICCA,	a	więc	przekazane	stowarzyszeniu.	Z	tego	największy	
odsetek	imprez	ma	miejsce	w	Europie.	W	literaturze	wskazuje	się,	że	spotkania	
generują	wysokie	przychody	dla	goszczącego	miasta	(Beaulieu,	Love	2004),	po-
przez	wydatki	bezpośrednie,	pośrednie	i	indukowane.	

Kondycja	 przemysłu	 spotkań	 jest	 generalnie	 związana,	 choć	 z	pewnym	
przesunięciem	czasowym,	z	koniunkturą	gospodarczą.	Jednakże,	jak	podkreśla	
Massari	(2009)	spotkania	odbywają	się	nawet	w	okresach	spowolnienia	gospo-
darczego.	Rozwój	przemysłu	spotkań	w	Polsce	w	dużych	miastach	następował	
bardzo	 szybko	 w	ostatniej	 dekadzie	 (Borodako	 i	in.	 2011).	 Kraków	 stanowi	
jedną	z	tych	destynacji,	gdzie	przemysł	spotkań	rozkwita,	co	jest	w	pełni	uza-
sadnione	 potencjałem	 miasta:	 w	zakresie	 zagospodarowania	 turystycznego,	
szczególnie	zaplecza	konferencyjno-noclegowego,	gastronomicznego	 i	dostęp-
ności	komunikacyjnej,	 jak	również	klastra	naukowo-biznesowego,	a	także	bo-
gactwa	 dziedzictwa	 kulturowego.	 W	połączeniu	 z	walorami	 przyrodniczymi	
i	antropogenicznymi	 województwa	 Kraków	 jest	 w	pełni	 predestynowany	 do	
pełnienia	roli	centrum	przemysłu	spotkań	(Berbeka	i	in.	2012).	Jednakże	inne	
miasta	Polski,	takie	jak	Warszawa,	Trójmiasto,	aglomeracja	Śląska,	dysponujące	
również	dużym	potencjałem	 (Celuch	2013)	 także	podejmują	 aktywną	polity-
kę	pozyskiwania	imprez	–	podażowa	strona	polskiego	rynku	cechuje	się	więc	
znaczną	 konkurencją.	 Jeszcze	 silniejsza	 konkurencja	 ma	 miejsce	 w	obrębie	
geogra�icznego	rynku	Europy	Środkowo-Wschodniej,	gdzie	współzawodnictwo	
odbywa	 się	 z	miastami	 takimi	 jak	 Praga,	 Budapeszt,	 nie	mówiąc	 już	 o	Wied-
niu.	Natomiast	w	skali	globalnej	Europa	stara	się	o	utrzymanie	prymatu,	gdyż	
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azjatyckie	i	bliskowschodnie	destynacje	wykazują	dużą	ekspansywność	(Yoon	
2004;	Qu	i	in.	2000;	Kim,	Kim	2003).	

Kraków	 wykorzystuje	 ww.	 przewagi	 konkurencyjne,	 czego	 dowodem	 są	
między	innymi	jego	wysokie	pozycje	w	rankingu	ICCA	–	58	miejsce	w	rankingu	
światowym	w	2012,	ex	equo	z	Mediolanem,	a	przed	takimi	miastami	jak:	Kapsz-
tad,	Dubaj,	Hamburg	czy	Wenecja.	Oczywistym	jest,	że	atrakcyjność	miasta	za-
pewnia	wysoce	konkurencyjna	oferta	zlokalizowanych	w	nim	podmiotów	(Fe-
nich	1992;	Weber,	Chon	(red.)	2002).	Musi	ona,	na	co	wskazuje	literatura,	cecho-
wać	się	innowacyjnością	i	być	właściwie	pozycjonowana	(Crouch,	Ritchie	1998;	
Lee	 i	in.	2009).	 Jednym	ze	sposobów	podnoszenia	 innowacyjności	produktów	
przedsiębiorstw	turystycznych	jest	korzystanie	z	zewnętrznych	specjalistycz-
nych	usług	biznesowych,	w	tym	usług	opartych	na	wiedzy	(knowledge	intensive	
business	servicess	–	KIBS)	(Borodako	i	in.	2012).	Współpraca	z	ich	dostawcami	
pozwala	przejmować	potencjał	innowacyjności	w	nich	zawarty,	a	poprzez	pro-
ces	współtworzenia,	uzyskiwać	silny	efekt	synergii.

Należy	 podkreślić,	 że	ważnymi	 aktorami	 na	 rynku	przemysłu	 spotkań	 są	
władze	publiczne	–	regionalne	i	lokalne,	w	tym	miejskie	(Sangpikul,	Kim	2009).	
Ich	rola	w	pozyskiwaniu	spotkań	jest	ogromna.	Jednakże	należy	zastanowić	się	
również	nad	działaniami	władz	w	zakresie	wspierania	podmiotów	podażowej	
strony	 przemysłu	 spotkań,	 a	więc	 tworzenia	 zewnętrznych	 (pull)	 czynników	
podnoszenia	ich	konkurencyjności	(Tassiopoulos	2010).

Ocena	szans	konkurowania	podażowej	strony	krakowskiego	rynku	przemy-
słu	spotkań	na	rynku	polskim	i	europejskim	wymaga	pogłębionej	analizy	jego	
funkcjonowania.	Badania	 realizowane	przez	autorów	artykułu	są	pionierskie	
i	pozwalają	na	diagnozę	wybranych	aspektów	działania	tego	sektora	(Boroda-
ko	i	in.	2014).

Sformułowano	następujące	pytania	badawcze:
1.	 Czy	i	w	jakim	zakresie	krakowskie	przedsiębiorstwa	turystyczne	korzy-

stają	ze	specjalistycznych	usług	biznesowych?
2.	 Jakie	 działania	 administracji	 państwowej	 i	regionalnej	 mogą	 wspierać	

współpracę	�irm	turystyki	biznesowej	i	przemysłu	spotkań	z	dostawca-
mi	KIBS?

Przegląd	literatury
Przemysł	spotkań	–	istota	i	warunki	funkcjonowania

Podejmując	próbę	wyjaśnienia	pojęcia	przemysł	spotkań	należy	podkreślić,	
iż	 istotą	 tej	branży	 jest	 spotkanie	osób	w	celach	biznesowych.	Obejmuje	 spo-
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tkania	np.	partnerów	biznesowych,	ekspertów,	naukowców	i	w	związku	z	tym	
przyjmuje	różnorodne	formy,	m.in.:	konferencji,	kongresów,	szkoleń,	warszta-
tów,	seminariów,	sympozjów,	targów,	wystaw	oraz	imprez	motywacyjnych.	Po-
jęcie	przemysłu	spotkań	często	jest	utożsamiane	z	turystyką	biznesową	nazy-
waną	także	turystyką	MICE	(z	ang.	meetings,	incentives,	conferences/conventions,	
exhibitions/events).	Jest	to	jednak	nie	do	końca	poprawne	założenie,	gdyż	branża	
spotkań	 obejmuje	 również	 spotkania	 biznesowe	 osób	w	wymiarze	 lokalnym,	
wykluczając	tym	samym	ich	uczestnictwo	w	turystyce	(Cameron	2008).

Branża	spotkań	jest	złożonym	i	rozdrobnionym	przemysłem	łącząc	interesy	
wielu	zainteresowanych	stron	np.	dostawców	usług	(centra	kongresowo-konfe-
rencyjne,	baza	noclegowa,	�irmy	transportowe,	branża	gastronomiczna,	atrakcje	
turystyczne,	dostawcy	usług	audiowizualnych,	tłumacze),	pośredników	(Profe-
sjonalni	Organizatorzy	Konferencji	i	Kongresów	–	PCO,	organizatorzy	podróży	
motywacyjnych,	 �irmy	 organizatorskie	 w	miejscach	 docelowych	 –	DMC	 oraz	
agencje	zajmujące	się	wyszukiwaniem	miejsc)	a	także	samych	zleceniodawców	
spotkań	 (rynek	 korporacji,	 stowarzyszenia,	organizacje	 rządowe	 i	pozarzą-
dowe).	Łącząc	 tak	szerokie	grono	zainteresowanych	poszczególne	destynacje	
podejmują	 aktywną	 politykę	 pozyskiwania	 imprez	 zapewniając	 tym	 samym	
przychody	 dla	 wielu	 podmiotów	 gospodarczych	 (Cheung,	Law	 2002;	 O’Brien	
Shaw	 2002).	 Liczne	 badania	 (Lee,	Back	 2005;	 Grado	 i	in.	 1998)	 pokazują,	 że	
poszczególni	gracze	przemysłu	spotkań	uzyskują	znaczne	zyski	obsługując	np.	
turystów	biznesowych	uczestniczących	w	spotkaniach,	co	sprawia,	że	przemysł	
spotkań	jest	postrzegany	jako	bardzo	dochodowa	działalność	dla	danego	regio-
nu.	Każda	złotówka	wydana	w	branży	spotkań	inicjuje	szeroki	zestaw	interak-
cji	 gospodarczych,	które	przynoszą	dodatkowe	skutki	ekonomiczne	 (wydatki	
wtórne,	zatrudnienie,	dochody	i	podatki)	w	innych	sektorach	gospodarki	dane-
go	regionu	(Hu,	Hiemstra	1996).	Ponadto,	jak	zauważa	B.	Meyer	(2008)	fakt	or-
ganizacji	imprez	masowych,	zwłaszcza	o	charakterze	cyklicznym,	podobnie	jak	
przeprowadzanie	dużych	i	ważnych	dla	danej	branży	wydarzeń	stanowi	istotny	
instrument	kreowania	wizerunku	miasta.	Z	tego	 też	powodu	branża	spotkań	
wykazuje	dużą	dynamikę	rozwoju	w	skali	światowej	(Rogers	2008)	stając	się	
globalnym	przemysłem	z	255	krajami	konkurującymi	ze	sobą	o	jak	największy	
udział	w	tym	dochodowym	rynku	(UIA	2012).	Przedstawiciele	władz	samorzą-
dowych	dostrzegają	znaczenie	tej	branży,	dlatego	też	można	zauważyć	wyraźną	
intensy�ikację	działań	zmierzających	do	pozyskania	nowych	spotkań.	Jednym	
z	ważnych	elementów	rozwoju	przemysłu	spotkań	danej	destynacji	oraz	zdo-
bycia	 przewagi	 konkurencyjnej	 może	 okazać	 się	 współpraca	 jej	 podmiotów	
z	dostawcami	wysokospecjalistycznych	usług	biznesowych.	
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Istota	 specjalistycznych	 usług	 biznesowych	 i	ich	 znaczenie	 dla	
rozwoju	przemysłu	spotkań

Wśród	 usług	 profesjonalnych	 znakomitą	 większość	 stanowią	 kategorie	
usług	opartych	na	wiedzy,	 czyli	 angażujące	w	proces	 ich	 świadczenia	 specja-
listów	 posiadających	 wysokie	 kwali�ikacje	 zawodowe,	 np.	 potwierdzone	 dy-
plomem	akademickim,	wiedzę,	doświadczenie,	znajomość	metod,	umiejętność	
określenia	 i	rozwiązania	 problemu	 zgłaszanego	 przez	 zleceniodawcę	 usługi.	
Znaczenie	 wiedzy	 dla	 procesu	 zarządzania	 współcześnie	 funkcjonujących	
przedsiębiorstw	 jest	 przyczyną,	 dla	 której	 zaczęto	mówić	 o	knowledge-inten-
sive	 business	 services	–	KIBS,	 jako	nowym,	dynamicznym	sposobie	 kreowania	
innowacji	 w	przedsiębiorstwach,	 przyczyniającym	 się	 do	 zdobycia	 przewagi	
konkurencyjnej	 i	zapewniającym	powodzenie	funkcjonowania	na	rynku.	Przy	
czym	należy	zaznaczyć,	iż	innowacje	w	badaniu	rozumiane	były	(wg	Podręczni-
ka	z	Oslo,	The	Measurement...	2005)	jako	cztery	obszary	innowacji:	produktowe,	
procesowe,	organizacyjne	oraz	marketingowe.	

W	literaturze	można	spotkać	wiele	de�inicji	KIBS.	Jedną	z	pierwszych	i	naj-
częściej	przytaczanych	jest	ujęcie	Milesa	i	in.	(1995),	który	rozumie	przez	nie	
określenie	�irm	świadczących	„wiedzo-intensywny”	wkład	do	procesów	bizne-
sowych	innych	organizacji;	określa	KIBS	jako	usługi,	które	w	wyniku	stworze-
nia,	gromadzenia	lub	rozpowszechnienia	wiedzy	są	przeznaczone	do	działalno-
ści	gospodarczej	innych	przedsiębiorstw.	Usługi	te	łączą	różne	rodzaje	wiedzy	
wysoce	 specjalistycznej	 w	celu	 opracowania	 rozwiązań	 konkretnych	 proble-
mów	dotykających	przedsiębiorstwo	(Koschatzky,	Stahlecker	2006).	Terminem	
tym	określa	się	także	przedsiębiorstwa,	których	główną	działalnością	(będącą	
wartością	dodaną)	jest	gromadzenie,	tworzenie	lub	rozpowszechnianie	wiedzy	
w	celu	 rozwoju	 specy�icznych	 usług	 lub	 rozwiązań	 produktowych	 mających	
zaspokoić	 potrzeby	 klienta	 (Bettencourt	 i	in.	 2002).	 Z	 kolei	 Hertog	 (2000)	
zasugerował,	 że	 KIBS	 należy	 utożsamiać	 z	�irmami	 prywatnymi	 lub	 innymi	
organizacjami,	które	funkcjonują	wykorzystując	wiedzę	zawodową,	tj.	wiedzę	
lub	doświadczenia	 związane	 z	określoną	 (technicznie)	 dyscypliną,	w	celu	do-
starczenia	półproduktów	i	usług	opartych	na	wiedzy.	Wśród	licznych	de�inicji	
tego	pojęcia	można	dostrzec	pewne	elementy	wspólne,	które	jednocześnie	cha-
rakteryzują	KIBS	(Muller,	Doloreux	2009):

1.	 są	usługami	przeznaczonymi	dla	klientów	biznesowych	(B2B),
2.	 zwrot	 „wiedzo-intensywny”	 może	 być	 interpretowany	 w	kategoriach	

kwali�ikacji	 pracy	 (Miles	 2005)	 lub	 w	zakresie	 warunków	 transakcji	
pomiędzy	 usługodawcą,	 usługobiorcą	 i/lub	 nabywcą	 usług	 (Hauknes	
1999),
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3.	 termin	„�irm	opartych	na	wiedzy”,	odnosi	się	do	przedsiębiorstw,	które	
podejmują	się	skomplikowanych	(złożonych)	działań	o	charakterze	inte-
lektualnym,	gdzie	kapitał	ludzki	jest	czynnikiem	dominującym	(Alvesson	
1995).

Podobnie	 jak	 w	przypadku	 licznych	 prób	 zde�iniowania	 KIBS,	 w	literatu-
rze	można	spotkać	różne	klasy�ikacje	KIBS	(Miles	i	in.	1995;	National	Science	
Board	 1995;	Wong,	He	 2005;	 Javalgi	 i	in.	 2011).	 Do	 usług	 tych	 zalicza	 się	 za-
zwyczaj	tradycyjne	usługi	profesjonalne	(P-KIBS	z	ang.	traditional	professional	
services)	 i	usługi	 oparte	 na	 nowej	 technologii	 (T-KIBS	 z	ang.	 new-technology	
based	 services).	 Pierwsza	 kategoria	 obejmuje	 usługi,	 które	 mogą	 wiązać	 się	
zintensywnym	użytkowaniem	nowych	technologii	(usługi	zarządzania,	usługi	
prawne,	rachunkowość,	reklama,	badania	rynku	itp.),	które	są	oparte	na	wiedzy	
społecznej	i	instytucjonalnej.	Druga	kategoria	odnosi	się	do	wiedzy	technicznej	
i	do	usług	związanych	z	transferem	tej	wiedzy	(np.	usługi	informatyczne,	inży-
nieryjne,	 usługi	 z	zakresu	badań	 i	rozwoju	 itp.).	 Biorąc	pod	uwagę	powyższe	
cechy	KIBS,	z	powodzeniem	do	nich	można	zaliczyć	 także	usługi	zarządzania	
spotkaniami	i	usługi	technologicznego	wsparcia	spotkań	(Borodako	i	in.	2013).	
Firmy	 te	 (zgodnie	 z	naturą	 KIBS)	 dysponują	 przede	wszystkim	 odpowiednią	
wiedzą	w	zakresie	organizacji	spotkań	i	z	tego	powodu	są	wynajmowane	przez	
przedsiębiorstwa	branży	spotkań.	KIBS	zdobywają	wiedzę	od	swoich	klientów,	
następnie	 łączą	 ją	 z	własnym	 potencjałem	 i	doświadczeniem,	 co	 pozwala	 na	
zaoferowanie	klientowi	(np.	przedsiębiorstwom	branży	spotkań)	konkretnych	
rozwiązań.	Problemy	podmiotów	branży	spotkań,	często	mając	unikalny	cha-
rakter,	wymagają	od	KIBS	ciągłego	uczenia	 się	 i	poszukiwania	nowej	wiedzy.	
Proces	 ten	 wpisany	 jest	 niejako	 w	charakter	 usługi	 świadczonej	 dla	 klienta,	
a	jego	 wartością	 dodaną	 jest	 wzbogacenie	 zasobów	 wiedzy	 samego	 KIBS.	
Dostawca	 usług	 (KIBS)	 i	klient	 (branża	 spotkań)	 zazwyczaj	 nawiązują	 ścisłą	
współpracę,	dzięki	której	 tworzą	„nową	wiedzę”	 i	dzielą	 ją	między	siebie.	 Jak	
zauważa	N.	Anand	i	in.	(2007)	KIBS	wprowadza	innowacje	poprzez	rozwijanie	
nowych	kombinacji	połączeń	wiedzy	starej	 i	nowej.	Według	Hargadon	(1999)	
to	połączenie	wiedzy	odgrywa	kluczową	rolę	w	innowacyjności	i	kreatywności	
przedsiębiorstwa:	 zróżnicowane	 pomysły	 mogą	 zrodzić	 nowe	 i	wartościowe	
rozwiązania	dzięki	interakcjom	zachodzącym	między	członkami	zespołu	pro-
jektowego.	 Te	 interakcje	 pobudzają	 wykorzystanie	 wiedzy	 mającej	 zaradzić	
bieżącym	problemom,	jak	również	wiedzy	zdobytej	w	przeszłości	(doświadcze-
nia)	w	celu	opracowania	najlepszych	rozwiązań	dla	klienta,	przyczyniając	się	
tym	samym	do	wzrostu	potencjału	branży	spotkań.
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Metodyka

Badania	 ankietowe	 zostały	 przeprowadzone	 w	okresie	 maj–czerwiec	
2013	roku.	W	procesie	 badawczym	wykorzystany	 został	 dobór	 celowy	próby	
oparty	na	�irmach	turystycznych	(podmiotów	rynku	branży	spotkań)	mających	
siedzibę	w	Krakowie,	spełniających	określone	warunki.	Zbudowano	listę	kryte-
riów	kwali�ikujących	do	badania	w	ramach	poszczególnych	grup.	Pierwszą	gru-
pę	tworzyły	podmioty	znajdujące	się	na	liście	rekomendowanych	przez	Biuro	
Kongresowe	Urzędu	Miasta	Krakowa	�irm	typu	profesjonalnych	organizatorów	
konferencji	i	kongresów	(obejmujących	zarówno	�irmy	PCO	jak	również	DMC),	
oraz	rekomendowane	przez	UMK	restauracje	nastawione	na	obsługę	klientów	
biznesowych	 (segment	 biznesowy).	 Drugą	wyróżnioną	 grupą	 badanych	 pod-
miotów	były	hotele	biznesowe	umownie	przyjęte	w	tym	badaniu	jako	obiekty	
w	standardzie	trzech,	czterech	i	pięciu	gwiazdek	oraz	�irmy	eventowe	odnoto-
wane	 w	specjalistycznych	 bazach	 danych.	 Ostatnią,	 trzecią	 grupę	 stanowiły	
centra	konferencyjne	 i	inne	prywatne	obiekty	dysponujące	 infrastrukturą	do	
organizacji,	spotkań	zlokalizowane	w	Krakowie,	uczestniczące	w	poprzednich	
badaniach	rynku	spotkań	prowadzonych	przez	Biuro	Kongresów	UMK.	Całko-
wita	 liczba	 podmiotów	w	bazie,	 do	 których	wysłano	 zaproszenie	 do	 udziału	
w	badaniu	 wynosiła	 241.	 Ankiety	 zostały	 rozesłane	 za	 pomocą	 specjalnego	
oprogramowania	umożliwiającego	również	przeprowadzenie	wstępnych	ana-
liz	statystycznych.	Z	grupy	podmiotów,	do	których	wysłano	ankiety,	uzyskano	
90	wypełnionych	kwestionariuszy,	co	dało	stopę	zwrotu	na	poziomie	37,34%.	
Na	 podstawie	 przeprowadzonego	 przeglądu	 danych	 źródłowych	 do	 dalszych	
analiz	 wykorzystano	 66	 ankiet,	 w	których	 respondenci	 udzielili	 odpowiedzi	
na	 kluczowe	w	tym	 procesie	 badawczym	 pytanie	 z	zakresu	 form	wspierania	
współpracy	między	�irmami	KIBS	a	podmiotami	rynku	turystycznego.	

Wyniki	badań
Charakterystyka	respondentów

W	całym	badaniu	uczestniczyło	90	podmiotów,	 z	czego	66	odpowiedziało	
na	 pytanie	 dotyczące	 form	 działania	 administracji	 publicznej	 wspierającej	
współpracę	�irm	przemysłu	spotkań	z	dostawcami	KIBS.	Na	bazie	tej	populacji	
określono,	działania,	które	byłyby	najważniejsze	dla	badanej	próby.	W	grupie	
respondentów,	 reprezentujących	 krakowskie	 �irmy	 turystyczne,	 przeważa-
jąca	 część	 to	 pracownicy	 tych	 podmiotów	 (65,15%),	 w	stosunku	 do	 prawie	
jednej	trzeciej	właścicieli	lub	współwłaścicieli.	Powyższa	struktura	ma	swoje	
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odzwierciedlenie	 w	 stanowiskach	 piastowanych	 przez	 respondentów	 –	po-
nad	1/3	to	osoby	na	stanowiskach	zarządczych	(prezes	zarządu	lub	dyrektor	
–	odpowiednio	 po	 16,67%),	 podczas	 gdy	 ponad	 1/4	 badanych	 stanowili	 kie-
rownicy	a	ponad	1/3	specjaliści	(36,37%).	Analizując	cechy	�irm	uczestniczą-
cych	w	badaniu	warto	 podkreślić	 silną	 dominację	mikroprzedsiębiorstw	 (do	
9	zatrudnionych)	na	poziomie	42,42%,	następnie	27,27%	małych	�irm	(10–49	
zatrudnionych)	oraz	19,70%	średnich	(zatrudniających	między	50	a	249	osób).	
Nie	zanotowano	natomiast	żadnego	dużego	przedsiębiorstwa.	Prawie	1/3	�irm	
to	podmioty	doświadczone,	obecne	na	rynku	między	10	a	20	lat.	

Tabela	 1.	 Struktura	respondentów	i	badanych	�irm

Status [%] Stanowi-
sko [%]

Wielkość	za-
trudnienia
(liczba	
osób)

[%]

Czas	
istnienia	
�irmy

(w	latach)

[%] Branża [%]

(Współ-)	
właściciel 31,82 dyrektor 16,67 do	9	 42,42 0–2 10,61 baza	no-

clegowa 30,30

Pracownik 65,15 prezes 16,67 10–49 27,27 2,1–5 18,18 baza	gastro-
nom. 7,58

Braki 3,03 specjalista 36,37 50–249 19,70 5,1–10 19,70
organizator	
(PCO,	DMC,	
f.	eventowa)

36,36

kierownik 25,76 braki 1,52 10,1–20 30,30 pozostałe 13,63

braki 4,55 pow.	20 16,67 braki 3,03
średnia 4,54

Źródło:	opracowanie	własne.

Część	badanych	(1/10)	to	nowo	powstałe	podmioty	działające	na	krakow-
skim	rynku	(ale	nie	tylko)	do	maksymalnie	dwóch	lat.	W	strukturze	branżowej	
badanych	 jednostek	 dominują	 dwie	 grupy	 –	baza	 noclegowa	 (niespełna	 1/3	
próby	 –	30,30%)	 oraz	 organizatorzy	 imprez	 turystyki	 biznesowej	 (w	szcze-
gólności	 profesjonalni	 organizatorzy	 konferencji	 i	kongresów),	 lokalne	 �irmy	
zarządzające	(tzw.	DMC)	oraz	�irmy	eventowe	(36,36%).	Pozostałe	podmioty	to	
głównie	atrakcje	turystyczne	z	zapleczem	do	organizacji	spotkań,	nieposiadają-
ce	jednakże	bazy	noclegowej	w	swojej	ofercie	(13,63%)	–	tabela	1.

Wyniki	badań

Uzyskane	rezultaty	badań	zostaną	przedstawione	w	podziale	na	trzy	zagad-
nienia:	

–	 skala	wykorzystania	 usług	 biznesowych	 opartych	 na	wiedzy	 przez	 �irmy	
turystyki	biznesowej,	
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–	 określenie	znaczenia	poszczególnych	działań	władz	publicznych	(regional-
nych	 i	lokalnych	–	w	tym	miejskich)	mających	na	celu	wspieranie	współ-
pracy	między	dostawcami	KIBS	oraz	�irmami	turystyki	biznesowej,	

–	 przedstawienie	 wcześniejszych	 wyników	 dotyczących	 trzech	 najważniej-
szych	 działań	 wspierających	 współpracę	 w	podziale	 na	 dwie	 grupy:	 (a)	
mikroprzedsiębiorstwa	oraz	(b)	małe	i	średnie	�irmy.	Niestety	z	uwagi	na	
niski	poziom	istotności	statystycznej	(p>	0,05)	nie	zaprezentowano	różnic	
odpowiedzi	względem	typu	przedsiębiorstwa,	tj.	bazy	noclegowej,	gastro-
nomicznej,	organizatora	lub	obiektu	goszczącego.	

W	prowadzonej	analizie	wykorzystano	powszechnie	stosowany	test	Chi2,	na-
tomiast	podawana	w	wynikach	wartość	współczynnika	V	Cramera	dotyczyła	siły	
zależności	między	wskazaną	odpowiedzią	na	pytanie,	a	wybraną	cechą	metryczki	
danego	respondenta	(danego	obiektu).	

Z	 odpowiedzi	 badanych	 �irm	 można	 wyciągnąć	 dwa	 kluczowe	 wnioski	
dotyczące	 współpracy	 �irm	 turystycznych	 z	dostawcami	 usług	 biznesowych	
opartych	 na	 wiedzy.	 Po	 pierwsze	 dominują	 usługi	 związane	 z	prowadze-
niem	 przedsiębiorstwa	 (usługi	 informatyczne	 76,7%,	 rachunkowo-księgowe	
65,6%	 i	prawnicze	 64,4%).	Wyjątkiem	 jest	 najpopularniejszy	 rodzaj,	 tj.	 usłu-
gi	 reklamowe	 (80%	 wskazań),	 przynależący	 do	 kategorii	 usług	 rynkowych	
zgodnie	 z	klasy�ikacją	 przyjętą	 przez	 autorów	 (Borodako	 i	in.	 2014).	 Drugim	
interesującym	 wnioskiem	 z	badań	 ankietowych	 jest	 fakt	 wysokiej	 pozycji	
usług	 związanych	 z	organizacją	 wydarzenia/imprezy/spotkania	 (zaznaczone	
w	tabeli	2	kolorem	szarym).	Podzielone	na	trzy	podgrupy,	 tj.	usługi	związane	
z	zarządzaniem	organizacją	 imprezy,	 związane	 z	obsługą	 techniczną	 imprezy	
oraz	usługi	w	formie	agencji	artystycznej	cieszyły	się	wykorzystaniem	w	blisko	
połowie	 badanych	przypadków.	 Przy	 czym	 całościowe	wsparcie	 zarządzania	
imprezą	było	bardziej	popularne	(54,4%),	a	wykorzystanie	relacji	z	agencjami	
artystycznymi	–	nieco	mniej	(47,8%).	Najmniejsze	zainteresowanie	wśród	ba-
danych	�irm	dotyczyło	badań	naukowych	i	analiz	technicznych	(obie	kategorie	
na	poziomie	poniżej	1/3	badanych).	Usługi	architektoniczne	(które	zaspokajają	
raczej	jednorazowe	zapotrzebowanie	�irm)	odznaczyły	się	brakiem	zaintereso-
wania	wśród	badanych	(tabela	2).	

Znając	stopień	wykorzystania	usług	biznesowych	przez	podmioty	krakow-
skiego	 rynku	 turystycznego	 warto	 podkreślić,	 że	 odsetek	 outsourcingu	 po-
szczególnych	rodzajów	usług	jest	zróżnicowany	i	przypuszczalnie	niesatysfak-
cjonujący	dla	obu	stron	rynku.	Mechanizmy	rynkowe	regulują	dostępną	podaż	
tego	typu	usług	(w	Krakowie	ale	również	poza	nim),	a	także	zapotrzebowanie	
na	tego	typu	usługi.	Z	punktu	widzenia	rozwoju	turystyki	biznesowej	(przemy-
słu	spotkań)	najważniejszym	wydaje	się	być	poszukiwanie	form	wspierania	tej	
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współpracy,	 co	w	dłuższej	 perspektywie	może	 przełożyć	 się	 na	wzrost	 kon-
kurencyjności	 i	innowacyjności	podmiotów	rynku	turystycznego.	Wśród	listy	
najpopularniejszych	form	wspierania	(wskazanych	przez	prawie	jedną	trzecią	
respondentów)	 wymieniono	 stworzenie	 platformy	 komunikacyjnej	 on-line.	
Na	drugim	miejscu	 (o	niecałe	3	p.p.	mniej)	wskazywano	wsparcie	 �inansowe	
przy	zakupie	tego	typu	usług	przez	�irmy	turystyczne.	Tu	warto	dodać,	iż	takie	
praktyki	były	już	stosowane	w	Polsce	(głównie	w	obszarze	agroturystyki,	m.in.	
Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich),	z	wykorzystaniem	środków	europej-
skich	 przygotowano	 konkurs,	 w	ramach	 którego	 do�inansowane	 były	 m.in.	
usługi	 biznesowe	 –	w	tym	 wysokospecjalistyczne.	 Trzeba	 jednakże	 mieć	 na	
uwadze,	że	pomoc	publiczna	jest	niezgodna	z	prawem,	o	ile	nie	ma	charakteru	
de	minimis,	więc	tylko	w	takim	zakresie	przedsiębiorstwa	turystyczne	mogą	jej	
oczekiwać.	Trzecią	 formą	wspierania	współpracy	było	 stymulowanie	popytu	
na	tego	rodzaju	usługi	przez	inne	rodzaje	wsparcia	�inansowego,	określonego	
jako	 zakup	wybranych	 usług	 przez	władze	 regionalne/gminne	 z	przeznacze-
niem	dla	branży	turystycznej,	stosowanie	określonych	obniżek	podatków	(po-
zostających	w	gestii	gminy	Kraków)	i	przeznaczenie	specjalnych	funduszy	(np.	
w	postaci	dotacji	celowej,	naturalnie	zgodnej	z	Ustawą	o	�inansach	publicznych)	
(18,2%).	Bardzo	ważnym	sygnałem	jest	fakt,	że	co	ósmy	badany	wskazywał,	iż	

Tabela	2.	Stopień	wykorzystania	przez	badane	�irmy	specjalistycznych	usług	bizne-
sowych	w	Krakowie	(w	%)

Rodzaj	usług	biznesowych Tak Nie Brak	odp.

Usługi	reklamowe 80,0 11,1 8,9
Usługi	informatyczne 76,7 14,4 8,9
Działalność	rachunkowo-księgowa;	doradztwo	
podatkowe 65,6 27,8 6,7

Usługi	prawnicze 64,4 27,8 7,8
Działalność	związana	z	organizacją	targów,	wystaw	
i	kongresów 54,4 36,7 8,9

Obsługa	techniczna	imprez 50,0 38,9 11,1
Usługi	eventowe	–	agencje	artystyczne 47,8 42,2 10,0
Badanie	rynku	i	opinii	publicznej 45,6 44,4 10,0
Doradztwo	związane	z	zarządzaniem	+	PR 41,1 47,8 11,1
Specjalistyczne	projektowanie 36,7 51,1 12,2
Działalność	związana	z	zatrudnieniem 35,6 53,3 11,1
Badania	i	analizy	techniczne 27,8 62,2 10,0
Badania	naukowe	i	prace	rozwojowe 22,2 65,6 12,2
Działalność	w	zakresie	architektury 0,0 0,0 100,0

Źródło:	opracowanie	własne.
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współpraca	między	�irmami	KIBS	a	branżą	spotkań	może	być	intensywniejsza	
w	przypadku	dostępu	do	wiedzy	będącej	w	posiadaniu	organów	administracji	
publicznej	 (przykładowo	najnowszych	planów	promocyjnych,	 inwestycyjnych	
lub	legislacyjnych).	Mniej	niż	jeden	z	dziesięciu	badanych	wskazywał	na	kwe-
stię	wspierania	dostawców	zaawansowanych	KIBS,	co	miałoby	się	przenieść	na	
innowacyjność	oferowanych	przez	nie	produktów	oraz	wzmacnianie	ochrony	
własności	intelektualnej	(tabela	3).	

Tabela	 3.	Formy	wspierania	przez	władze	państwowe	i	regionalne	(w	tym	miejskie	
i	lokalne)	 współpracy	 �irm	 turystyki	 biznesowej	 z	dostawcami	 usług	
biznesowych	przez	(N=66,	w	5).

Formy	wspierania	współpracy Wartość

Stworzenie	platformy	komunikacyjnej	on-line 28,8
Finansowe	wsparcie	KIBS	przez	do�inansowanie	zakupu	usług	przez	
�irmy	turystyczne 25,8

Stymulowanie	popytu	na	produkty	„wiedzo-intensywne”	przez	ich	
zakup,	obniżki	podatków,	przeznaczanie	specjalnych	funduszy 18,2

Ułatwianie	dostawcom	usług	KIBS	dostępu	do	wiedzy	będącej	
w	posiadaniu	organów	administracji	publicznej 12,1

Wspieranie	najbardziej	zaawansowanych	KIBS	podnoszących	
innowacyjność	oferowanych	przez	nie	produktów,	a	przez	to	–	
konkurencyjność	korzystających	�irm

7,6

Doskonalenie	systemu	prawodawstwa	wzmacniającego	rolę	KIBS,	np.	
przez	wzmacnianie	ochrony	własności	intelektualnej 6,1

Inne 1,5

Źródło:	opracowanie	własne.

Ciekawych	wyników	na	poziomie	istotności	statystycznej	dostarcza	szcze-
gółowa	 analiza	 odpowiedzi	 przedstawicieli	 różnej	wielkości	 przedsiębiorstw	
–	z	podziałem	 na	 mikro�irmy	 zatrudniające	 do	 9	osób	 oraz	 małe	 i	średnie,	
zatrudniające	między	10	a	249	osób.	W	przypadku	pierwszej	 formy	wsparcia	
współpracy,	 tj.	 stworzenia	 platformy	 komunikacyjnej	 on-line,	 zdecydowana	
większość	badanych	mikroprzedsiębiorstw	postrzega	to	działanie	jako	ważne	
(aż	 72,2%	 względem	 niespełna	 27,8%	 małych	 i	średnich	 �irm).	 Rozważając	
drugą	 formę	wsparcia	 współpracy	między	 obiema	 grupami	 przedsiębiorstw	
(tj.	�inansowe	wsparcie	KIBS	przez	do�inansowanie	zakupu	usług	przez	�irmy	
turystyczne)	 można	 wskazać,	 już	 nie	 tak	 silnie	 dominującą,	 pozycję	 małych	
i	średnich	�irm	(58,82%).	
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Tabela	 4.	 Formy	 wspierania	 współpracy	 branży	 turystyki	 biznesowej	 z	�irmami	
świadczącymi	 „wiedzo-intensywne”	 usługi	 biznesowe	 preferowane	
przez	�irmy	(p	=	0,00979,	V	Craméra=	0,419,	w	%)

Wielkość	
�irmy

Stworzenie	
platformy	

komunikacyjnej	
on-line

Finansowe	
wsparcie	KIBS

Stymulowanie	
popytu	na	
produkty	
„wiedzo-

intensywne”

Inne

%	k. %	w. %	k. %	w. %	k. %	w. %	k. %	w.
Mikro	 72,22 46,43 41,18 25,00 41,67 17,86 16,67 10,71
Małe	

i	średnie 27,78 13,51 58,82 27,03 58,33 18,92 83,33 40,54

*	w.	–	wiersz,	k.	–	kolumna.

Źródło:	opracowanie	własne.

Niemal	taką	samą	strukturę	zanotowano	w	przypadku	trzeciej	formy	wspar-
cia,	tj.	stymulowania	popytu	na	produkty	„wiedzo-intensywne”	przez	ich	zakup,	
obniżki	podatków,	przeznaczanie	specjalnych	funduszy.	Jest	to	w	pewnym	sensie	
uzasadnione	faktem,	że	zarówno	druga	i	trzecia	forma	wsparcia	przedmiotowej	
współpracy	odnosi	się	do	bodźców	ekonomicznych,	które	–	w	świetle	wyników	
badań	–	są	bardziej	pożądane	przez	małe	i	średnie	�irmy.	Zaskoczeniem	wydaje	
się	 być	 również	 bardzo	 duża	waga	 przykładana	 przez	małe	 i	średnie	 �irmy	 do	
innych	form	wspierania	(ujętych	w	jedną	kategorię	„inne”):	

a)	 ułatwianie	dostawcom	usług	KIBS	dostępu	do	wiedzy	będącej	w	posiada-
niu	organów	administracji	publicznej,	

b)	 wspieranie	 najbardziej	 zaawansowanych	 KIBS,	 co	 podnosi	 innowacyj-
ność	 oferowanych	 produktów,	 a	przez	 to	 konkurencyjność	 korzystają-
cych	z	nich	�irm,

c)	 doskonalenie	 systemu	 prawodawstwa	 wzmacniającego	 rolę	 KIBS,	 np.	
przez	wzmacnianie	ochrony	własności	intelektualnej.	

Należy	 podkreślić	 fakt,	 że	 na	 bazie	 wyników	 badań	 prowadzonych	 na	
świecie,	 �irmy	 typu	 KIBS	 są	 traktowane	 jako	 nośnik	 i	generator	 innowacji	
w	przedsiębiorstwach	 kupujących	 te	 usługi.	 Dlatego	 w	badaniu	 przyjęto,	 że	
jednym	 z	efektów	 w	sferze	 innowacji	 mogą	 być	 produkty	 oferowane	 przez	
�irmy	wykorzystujące	 KIBS.	Wyniki	 badań	wskazują	 na	 duże	 zapotrzebowa-
nie	 informacyjne	 dla	 przedstawicieli	 mikro�irm,	 natomiast	 wsparcie	 innego	
rodzaju	(ekonomiczne	i	legislacyjne)	dla	podmiotów	z	grupy	małych	i	średnich	
przedsiębiorstw.	
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Podsumowanie	

Przemysł	 spotkań	 odgrywa	 dużą	 rolę	w	gospodarce	 Krakowa.	 Rynek	 jest	
wymagający	 i	wysoce	 konkurencyjny,	 przedsiębiorstwa	 systematycznie	 sta-
rają	się	o	rozwój,	między	innymi	podnosząc	jakość	swoich	produktów.	Jednym	
ze	sposobów	jest	korzystanie	ze	specjalistycznych	usług	biznesowych.	Badania	
przeprowadzone	wśród	celowo	dobranych	podmiotów	rynku	przemysłu	spo-
tkań	 z	Krakowa	dowodzą,	 że	największy	 jest	 zakres	 korzystania	przez	 �irmy	
z	usług	 reklamowych,	 co	 świadczy	 o	dużym	 znaczeniu	 przywiązywanym	 do	
tych	usług	i	uznawaniu,	że	ich	outsourcing	jest	skuteczniejszą	i	efektywniejszą	
formą	(nawiązując	do	dylematu	„make	or	buy” )	osiągania	celów	komunikacyj-
nych	i	perswazyjnych.	Należy	dostrzec,	że	podmioty	przemysłu	spotkań	zlecają	
również	usługi	z	zakresu	prowadzenia	przedsiębiorstwa	(IT,	rachunkowo-księ-
gowe	 i	prawnicze),	 co	 wynika	 z	jednej	 strony	 z	ich	 struktury	 organizacyjnej	
(mikroprzedsiębiorstwa),	 ale	 też	 poszukiwania	 na	 zewnątrz	 innowacyjnych	
rozwiązań.

Wspólnymi	 celami	 władz	 miasta	 i	poszczególnych	 podmiotów	 reprezen-
tujących	 stronę	 podażową,	 wpisującymi	 się	 w	marketing	 terytorialny,	 jest	
podnoszenie	 konkurencyjności	miasta	 na	 rynku	 przemysłu	 spotkań.	Władze	
Krakowa	mogą	wspierać	proces	podnoszenia	 innowacyjności	poszczególnych	
przedsiębiorstw	postępujący	dzięki	wykorzystywaniu	zewnętrznych,	specjali-
stycznych	usług	biznesowych,	przez	oddziaływanie	na	zakres	korzystania	ze	
specjalistycznych	 usług	 biznesowych,	 stworzenie	 platformy	 komunikacyjnej	
on-line	(szczególnie	ważne	dla	mikro�irm)	oraz	wsparcie	�inansowe	niebędące	
pomocą	publiczną	(nie	naruszające	Ustawy	o	�inansach	publicznych)	i	stymulo-
wanie	popytu	na	produkty	„wiedzo-intensywne”,	którego	w	większym	stopniu	
oczekują	małe	i	średnie	przedsiębiorstwa.	

Wyniki	 przeprowadzonych	 badań	 dowodzą,	 że	 krakowskie	 przedsiębior-
stwa	 turystyczne	 są	 skłonne	 do	 outsourcingu	 wybranych	 usług.	 Wsparcie	
władz,	 przyjmujące	 wymienione	 formy,	 jest	 kolejnym	 czynnikiem	 zewnętrz-
nym,	będącym	stymulantą	 takiej	współpracy.	Wydaje	się,	 że	powyższe	 infor-
macje,	 stanowiące	 efekt	 pionierskich	 badań	 pogłębiających	 znajomość	 rynku	
przemysłu	 spotkań	 w	Krakowie,	 mają	 dużą	 wartość	 aplikacyjną.	 Dynamika	
tego	rynku	wymaga	kontynuacji	badań	w	celu	diagnozy	zakresu	i	form	koniecz-
nego	wsparcia	podmiotów.	
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Uwarunkowania	rozwoju	przemysłu	spotkań	w	Krakowie	przez	
wykorzystanie	specjalistycznych	usług	biznesowych

Streszczenie
Przedmiotem	 rozważań	 są	 pogłębione	 analizy	 relacji	 krakowskiej	 branży	

turystyki	 biznesowej	 z	dostawcami	 usług	 biznesowych.	 Istniejące	 bariery	
zakupu	usług	 biznesowych	przez	 �irmy	 turystyczne	powodują	 niewystarcza-
jące	 wykorzystanie	 potencjału	 innowacyjnego	 tkwiącego	 w	ich	 współpracy	
z	�irmami	oferującymi	usługi	specjalistyczne	oparte	na	wiedzy.	Z	tego	względu	
poszukiwano	odpowiedzi	na	pytanie,	jakie	działania	władz	publicznych	(regio-
nalnych	lub	miejskich)	będą	pomocne	by	taki	przepływ	wiedzy	i	doświadczenia	
między	 dostawcami	 usług	 specjalistycznych	 o	charakterze	 biznesowym	 i	�ir-
mami	 turystycznymi	 został	 zintensy�ikowany.	Wyniki	 empiryczne	 uzyskano	
na	podstawie	przeprowadzonych	w	2013	r.	badań	ankietowych	wśród	przed-
siębiorstw	przemysłu	spotkań	z	Krakowa	–	w	szczególności	wśród	biznesowej	
bazy	 hotelowej,	 rekomendowanej	 bazy	 gastronomicznej	 oraz	 rekomendowa-
nych	profesjonalnych	organizatorów	konferencji	i	kongresów	z	Krakowa	(PCO).	
Przeprowadzone	analizy	dowodzą,	że	badane	krakowskie	podmioty	potrzebują	
wsparcia	�inansowego	przy	zakupie	tego	rodzaju	usług.	Istotnym	jest	również	
stymulowanie	 przez	władze	miasta	 popytu	 �irm	 turystycznych	 na	 produkty	
„wiedzo-intensywne”.	

Projekt	został	s�inansowany	ze	środków	Narodowego	Centrum	Nauki	przy-
znanych	na	podstawie	decyzji	numer	DEC-2011/01/D/HS4/03983.

Słowa	kluczowe:	przemysł	spotkań,	usługi	biznesowe,	usługi	specjalistycz-
ne,	administracja	publiczna,	turystyka	biznesowa.
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Wpływ	turystyki	biznesowej	na	rozwój	Katowic	
w	świetle	badań	uczestników	spotkań	

konferencyjnych

Wprowadzenie

W	2004	 r.	 w	województwie	 śląskim	 przyjęto	 do	 realizacji	 nową	 strategię	
rozwoju	turystyki,	w	której	znalazły	się	zapisy	dotyczące	turystyki	biznesowej	
jako	jednego	z	głównych	produktów	turystycznych	regionu.	Dało	to	możliwość	
odważnego	 planowania	 wielu	 inwestycji	 infrastrukturalnych	 w	miastach	
regionu,	uwzględniających	potrzeby	uczestników	wydarzeń	biznesowych.	Ka-
towice	na	początku	XXI	w.	rozpoczęły	okres	intensywnych	inwestycji	i	zmian	
gospodarczych.	 Uruchomiono	wiele	 inicjatyw	 organizacyjnych,	 kulturalnych,	
a	także	 inwestycji	 infrastrukturalnych.	 Ponieważ	 jednym	 z	najczęstszych	
powodów	przyjazdów	do	Katowic	są	sprawy	zawodowe	i	uczestnictwo	w	kon-
ferencjach	 i	wydarzeniach	 biznesowych,	można	 przypuszczać,	 że	 zachodzące	
zmiany	w	mieście	w	ciągu	ostatnich	kilku	lat	w	znacznym	stopniu	uwzględniają	
potrzeby	tej	grupy	osób.	Poprawia	się	bowiem	infrastruktura	komunikacyjna	
miasta,	 przybywa	 nowoczesnych	 obiektów	 spotkań	 konferencyjnych,	 hoteli,	
rośnie	 liczba	wydarzeń	biznesowych.	Rośnie	 aktywność	 administracji	 samo-
rządowej	miasta	w	zakresie	promocji	turystyki	biznesowej.

Utrzymując	ten	kierunek	rozwoju	Katowice	mogą	stać	się	znaczącą	destyna-
cją	na	mapie	spotkań	konferencyjnych	w	Polsce	i	w	Europie.

Turystyka	biznesowa	jako	produkt	destynacji

Zjawisko	polegające	na	przemieszczaniu	się	osób	poza	miejsce	stałego	za-
mieszkania	jest	utożsamiane	z	ruchem	turystycznym,	generowanym	zarówno	
przez	 tych,	 którzy	 korzystają	 z	noclegu	w	bazie	 noclegowej	 (nazywani	 są	 tu-
rystami),	 jak	 i	przez	tych,	którzy	nie	korzystają	z	bazy	noclegowej.	Turystyka	
(Terminologia	turystyczna...	1995)	to	„czynności	osób	podróżujących	 i	przeby-
wających	w	celach	wypoczynkowych,	 służbowych	 (lub	 innych)	nie	dłużej	niż	
rok	bez	przerwy	poza	swoim	codziennym	otoczeniem”.
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Przyjmując	 za	 kryterium	 podziału	 turystyki	 zaspokajane	 potrzeby	 osób	
podróżujących,	 które	 znajdują	 wyraz	 w	celach	 i	motywach	 ich	 podróży	 oraz	
sposobach	 �inansowania,	 wyróżnia	 się	 m.in.:	 turystykę	 biznesową	 (szerzej:	
podróże	służbowe)	i	turystykę	prywatną	(turystyka	czasu	wolnego).	Pojęciom	
nadaje	się	różny	zakres	przedmiotowy,	a	czasem	się	je	utożsamia.	Przejrzysty	
podział	terminów	podróże	służbowe	i	turystyka	biznesowa	zaproponował	Rob	
Davidson	(Davidson,	Cope	2003).	Według	niego	podróże	służbowe	są	kategorią	
nadrzędną	 i	oznaczają	 wszystkie	 wyjazdy,	 których	 cele	 są	 związane	 z	pracą	
bądź	 interesami	 podróżującego.	 Obejmują	 indywidualne	 podróże	 służbowe	
i	turystykę	 biznesową,	 którą	 traktuje	 jako	 spotkania	 raczej	 grupowe	 (spo-
tkania	 konferencyjne,	 targi	 i	wystawy,	 wyjazdy	 motywacyjne).	 Uczestnicy	
takich	wydarzeń	biznesowych	to	najczęściej	ludzie	aktywni	zawodowo,	przed-
siębiorczy,	 z	szerokimi	 kontaktami	 w	środowiskach	 w	których	 funkcjonują,	
a	także	opiniotwórczy.	W	związku	z	tym	pojawienie	się	ich	w	destynacji	może	
spowodować	wiele	pozytywnych	skutków	gospodarczych	(kreowanie	rozwoju	
lokalnych	 przedsiębiorstw,	 ułatwienie	wymiany	 informacji	 naukowej,	 gospo-
darczej	i	know-how,	wsparcie	inwestycji	w	infrastrukturę	komunikacyjną,	uru-
chomienie	inwestycji	w	duże	obiekty	spotkań.	Indywidualne	podróże	służbowe	
cechuje	brak	dowolności	wyboru	miejsca	i	czasu	ich	realizacji,	są	one	rutynowe,	
realizowane	w	ramach	 obowiązków	 służbowych,	 często	 odbywane	 samotnie	
(prezentacje,	konsultacje,	badania,	spotkania	„jeden	na	jeden”).

Potrzeby	 zleceniodawców	 i	uczestników	konferencji	 zaspokajane	 są	 przez	
różne	 przedsiębiorstwa,	 a	także	 infrastrukturę	 i	środowisko	miejsca	 docelo-
wego.	W	marketingu	to	co	zaspokaja	jakiekolwiek	potrzeby	nabywców	i	przy-
nosi	korzyści	(zysk)	dostawcom	nazwane	jest	produktem,	a	nabywcy	(aktualni	
i	potencjalni)	tworzą	rynek.

Zatem	turystyka	biznesowa	 jest	produktem,	zarówno	przedsiębiorstw	za-
spokajających	potrzeby	osób	podróżujących	w	celach	związanych	z	ich	pracą,	
jak	 i	produktem	destynacji	 (obszaru	 recepcji	 turystycznej),	 czyli	 administra-
cyjnie	wyodrębnianego	obszaru,	do	którego	kierowany	jest	ruch	turystyczny.	
W	1997	r.	turystyka	biznesowa	została	uznana	za	jeden	z	markowych	produk-
tów	turystycznych	Polski	(Strategia...	1997).

Według	 V.T.C.	 Middletona	 ogólny	 produkt	 turystyczny	 to	 układ	 następu-
jących	 czynników:	 atrakcje	 i	środowisko	miejsca	 docelowego,	 infrastruktura	
i	usługi	miejsca	docelowego,	dostępność	miejsca	docelowego,	wizerunek	miej-
sca	 docelowego,	 cena	 płacona	 przez	 konsumenta.	 Atrakcjami	 turystycznymi	
mogą	być:	walory	naturalne,	miejsca	historyczne,	wydarzenia	kulturalne,	biz-
nesowe,	sportowe,	urządzenia	sportowe,	obiekty	rozrywki,	środki	transportu	
czy	centra	handlowe	(Middleton	1996).
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Produkt	 oferowany	 na	 tym	 rynku	 turystyki	 biznesowej	 (pakiet	 usług,	
atrakcji,	wartości)	musi	spełniać	wysokie	oczekiwania	klientów	–	głównie	in-
stytucjonalnych.	Ze	względu	na	te	wymagania,	miejscem	organizacji	wydarzeń	
biznesowych	są	przede	wszystkim	aglomeracje	z	dobrą	dostępnością	komuni-
kacyjną,	o	rozbudowanej	 infrastrukturze	ogólnej,	na	terenie	których	znajdują	
się	 hotele	 o	wysokim	 standardzie	 świadczonych	 usług	 (3,	 4	i	5	kategorii),	
z	wieloma	różnej	wielkości	salami	konferencyjnymi,	uczelnie	wyższe,	miejsca	
targów	i	wystaw,	aktywne	organizacje	branżowe,	organy	władzy	administracji	
państwowej	 i	samorządowej,	 a	także	 siedzibę	 maja	 międzynarodowe	 korpo-
racje	i	organizacje	(Oppermann	1996,	s.	176;	2014	The	Economic...;	UK	Events...	
2013).

Mając	to	na	uwadze	należy	podkreślić,	że	od	wielu	lat	miasto	Katowice	speł-
nia	 niemal	 wszystkie	 te	 kryteria,	 a	w	rankingach	 na	 najbardziej	 atrakcyjnie	
inwestycyjnie	miasta	w	Polsce	zajmuje	czołowe	pozycje.	To	wszystko	pozwala	
na	stwierdzenie,	iż	turystyka	biznesowa	rozwijała	się	w	mieście	od	kilkudzie-
sięciu	lat.	W	2007	r.	administracja	miasta	aktywnie	zaangażowała	się	w	rozwój	
tego	 produktu	 dostrzegając	 coraz	 większe	 pozytywne	 skutki	 gospodarcze	
i	społeczne.

Katowice	–	miasto	przemian	

Katowice	 dzisiaj	 to	 nowoczesne	i	dynamicznie	 rozwijające	 się	 miasto	
w	środku	 największej	 w	Polsce	 aglomeracji	 (prawie	 2	500	000	 mieszkańców	
w	sąsiadujących	 ze	 sobą	 miastach	Będzin,	 Czeladź,	 Mikołów,	 Łaziska	 Górne,	
Tarnowskie	Góry,	Bieruń,	Lędziny,	Bytom,	Chorzów,	Dąbrowa	Górnicza,	Gliwi-
ce,	Jaworzno,	Katowice,	Mysłowice,	Piekary	Śląskie,	Ruda	Śląska,	Siemianowice	
Śląskie,	 Sosnowiec,	 Świętochłowice,	 Tychy,	 Zabrze.	 Członek	 Górnośląskiego	
Związku	Metropolitalnego	„Silesia”	(tworzy	go	14	miast),	a	także	stolica	woje-
wództwa	śląskiego.	Katowice	to	miasto	w	którym	42%	powierzchni	całkowitej	
to	tereny	zielone,	to	miasto	akademickie	o	dużym	potencjale	naukowym	(pra-
wie	200	tys.	studentów,	w	tym	ponad	134	tys.	w	Metropolii	Silesia	oraz	80	tys.	
w	samych	Katowicach).	W	Katowicach	mają	 swoją	 siedzibę	uczelnie	znane	na	
całym	świecie	dzięki	dorobkowi	naukowemu	pracowników	i	sukcesom	absol-
wentów.	Wśród	nich	można	wymienić	m.in.:	Uniwersytet	Śląski,	Śląski	Uniwer-
sytet	 Medyczny,	 Uniwersytet	 Ekonomiczny,	 Akademię	 Muzyczną,	 Akademię	
Sztuk	Pięknych,	Politechnikę	Śląska,	Akademię	Wychowania	Fizycznego.	

Katowice	posiadają	doskonałą	infrastrukturę	komunikacyjną	do	organizacji	
wielkich	wydarzeń.	Znajduje	się	w	pobliżu	skrzyżowania	europejskich	szlaków	
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komunikacyjnych	(przebiega	tu	autostrada	A4	oraz	A1).	W	promieniu	100	km	
są	 trzy	międzynarodowe	 lotniska	Katowice-Pyrzowice,	Kraków-Balice,	Ostra-
wa.	Najbliżej	(30	km	od	centrum	Katowic)	jest	Międzynarodowy	Port	Lotniczy	
„Katowice-Pyrzowice”,	który	każdego	roku	obsługuje	ponad	2,5	mln	pasażerów		
(http://www.katowice-airport.com).	Jest	to	też	najwyżej	nad	poziomem	morza	
położone	 lotnisko	 pasażerskie	 w	Polsce	 obsługujące	 połączenia	 międzyna-
rodowe,	 co	 gwarantuje	 najmniejszą	 liczbę	 dni	mglistych	w	ciągu	 roku.	 Takie	
położenie	 to	 duże	 prawdopodobieństwo	 punktualnych	 przylotów	 i	wylotów	
najważniejszych	uczestników	spotkań	konferencyjnych.	Kolejne	inwestycje	na	
lotnisku	sprzyjają	dalszemu	rozwojowi	połączeń	z	największymi	miastami	Eu-
ropy	i	pozostałej	części	świata.	W	Katowicach	jest	także	mniejsze	lotnisko,	usy-
tuowane	3	km	od	centrum,	przystosowane	do	obsługi	małego	ruchu	lotniczego,	
głównie	 biznesowego.	 Dostępność	 komunikacyjna	 dla	 uczestników	 spotkań	
konferencyjnych	wydaje	się	najlepsza	w	Polsce,	gdyż	 to	właśnie	w	wojewódz-
twie	 śląskim	 jest	 największy	 w	kraju	 wskaźnik	 dróg	 o	nawierzchni	 twardej	
(wpływ	na	dojazd	samochodem)	i	linii	normalnotorowych	na	100	km2	(wpływ		
na	rozwój	kolejowej	komunikacji	zbiorowej).	

Miasto	Katowice	znajduje	się	w	południowej	części	Polski,	regionie	w	któ-
rym	działa	też	największa	w	kraju	specjalna	strefa	ekonomiczna.	Obecność	Ka-
towickiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej	 jest	niezwykle	istotna	w	zachęcaniu	
nowych	�irm	do	lokalizowania	się	w	mieście	i	regionie;	dzięki	oferowanej	uldze	
podatkowej	ponad	180	�irm	zlokalizowano	w	ramach	KSSE,	zainwestowały	one	
ponad	4	mld	euro	oraz	zatrudniają	ponad	41	tys.	pracowników.

	 W	Katowicach,	 zarejestrowanych	 jest	 ponad	 40	 tys.	 podmiotów	 gospo-
darczych,	 w	tym	 ponad	 1	tys.	 z	udziałem	 kapitału	 zagranicznego.	 Sprzyja	 to	
dalszemu	rozwojowi	podróży	służbowych,	realizacji	spotkań	konferencyjnych	
i	wydarzeń	biznesowych	w	mieście.

Katowice	mają	bardzo	dobrą	zdolność	kredytową.	Według	badań	międzyna-
rodowej	agencji	ratingowej	Fitch	(http://www.pl.invest.katowice.eu)	zdolność	
miasta	do	zaciągania	zobowiązań	została	oceniona	na	poziomie	„A”	(perspekty-
wa	stabilna),	co	jest	pozytywnie	oceniane	przez	inwestorów.	Sprzyja	to	dalsze-
mu	rozwojowi	 infrastruktury	 także	dla	 turystyki	biznesowej	 (parking,	drogi	
dojazdowe	 do	 miejsc	 spotkań,	 obiekty	 spotkań	 –	budowa	 nowych,	 remonty	
istniejących).

Katowice	 to	 także	 nowoczesna	 i	wciąż	 rozbudowywana	 baza	 hotelowa.	
Znajdują	 się	 tutaj	 nowoczesne,	 zadaszone	 miejsca	 spotkań	 przygotowanych	
do	realizacji	wielkich	wydarzeń.	Najbardziej	znane	z	nich	to	Hala	Widowisko-
wa	 „Spodek”,	 która	 została	 w	ostatnich	 latach	 gruntownie	 wyremontowana.	
Spodek	 to	 jeden	 z	największych	 w	kraju	 obiektów	 spotkań	 –	11	500	 miejsc	
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(http://www.spodek.eu).	W	mieście	znajduje	się	też	wiele	innych	obiektów	do	
realizacji	dużych	spotkań,	np.	nowoczesny	wielofunkcyjny	budynek	Wydziału	
Prawa	Uniwersytetu	Śląskiego	(każda	z	sal	mieści	kilkaset	osób),	Centrum	Kul-
tury	Katowice	(1	000	miejsc)	i	inne.	W	samym	centrum	miasta	zostaną	oddane	
do	 użytku	 kolejne	wielofunkcyjne	 zadaszone	 obiekty	 spotkań	 np.	Międzyna-
rodowe	 Centrum	 Kongresowe	 (w	największej	 sali	 będzie	 mogło	 się	 zmieścić	
12	000	osób),	połączone	z	halą	„Spodek”	stworzy	największe	w	tej	części	Euro-
py	zadaszone	miejsce	spotkań),	nowa	siedziba	Muzeum	Śląskiego	(powierzch-
nię	wystawienniczą	w	nowym	głównym	gmachu	zaplanowano	na	2	poziomach,	
łącznie	 6068	 m2)	 czy	 też	 nowa	 siedziba	 Narodowej	 Orkiestry	 Symfonicznej	
Polskiego	 Radia	 w	Katowicach	 (Estrada	 NOSPR	 będzie	 miała	powierzchnię	
ponad	 250	 m2,	 zapewni	 komfort	 pracy	 120-osobowej	 orkiestry	 i	100-osobo-
wego	chóru.	Scena	zostanie	wyposażona	w	system	platform	umożliwiających	
dowolne	pro�ilowanie	estrady.	Na	widowni	będzie	znajdować	się	1	800	miejsc	
siedzących	 rozmieszczonych	na	pięciu	poziomach;	http://www.przemiana.kato
wice.eu).	Ogłaszane	są	kolejne	międzynarodowe	konkursy	architektoniczne	na	
zagospodarowanie	terenów	poprzemysłowych.	

Zachodzące	przemiany	w	Katowicach,	w	tym	inicjowane	przez	Urząd	Miasta	
projekty	przebudowy	centrum	i	kilku	kwartałów	miasta,	pozwalają	zauważyć	
odwiedzającym,	że	Katowice	stają	się	coraz	bardziej	znaczącym	w	regionie	li-
derem	pozytywnych	 zmian	 gospodarczych	 i	społecznych.	Wartość	 inwestycji	
w	centrum	miasta	w	latach	2009	do	2014	przekroczy	2,6	mld	złotych	(http:	//
www.przemiana.katowice.eu).	Przemysłowe	oblicze	miasta	przechodzi	do	hi-
storii.	W	opuszczonych	halach	produkcyjnych	i	szybach	kopalnianych	powstają	
galerie	handlowe,	obiekty	kultury.	W	samym	mieście	realizowanych	jest	coraz	
więcej	wielkich,	znaczących	i	cyklicznych	imprez	kulturalnych	(np.	Off	Festiwal,	
Ars	Cameralis)	czy	biznesowych	(np.	Europejski	Kongres	Gospodarczy,	Kongres	
Gospodarczy	Małych	 i	Średnich	Przedsiębiorstw,	Międzynarodowe	Targi	Gór-
nicze).

W	świetle	przytoczonych	wcześniej	atrybutów	miejscowości	atrakcyjnych	
dla	przyciągania	turystyki	biznesowej,	w	tym	wielkich	wydarzeń	konferencyj-
nych,	wydaje	się,	że	Katowice	spełniały	je	doskonale	jeszcze	przed	przyjęciem	
„Strategii	rozwoju	miasta	Katowice	2020”	(Katowice	2020	2005).	W	dokumencie	
tym	nie	napisano	wprost	o	rozwoju	turystyki	biznesowej	jako	produkcie	mia-
sta,	jednak	ujęte	tam	cele	i	zadania	mogą	świadczyć	o	jej	kluczowym	znaczeniu	
dla	rozwoju	miasta.	Metropolizacja	miasta	zakłada	m.in.	podjęcie	działań	ma-
jących	na	celu	wzrost	świadomości	metropolitalnej	mieszkańców.	Wymagać	to	
będzie	inwestowania	w	rozwój	intelektualny,	szczególnie	ludzi	młodych,	zwięk-
szania	stopnia	otwartości	środowisk	naukowych,	kulturalnych	 i	biznesowych	
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na	zachodzące	w	skali	globalnej	zmiany	cywilizacyjne,	a	także	wzrostu	między-
narodowej	mobilności	mieszkańców	miasta.	Katowice	będą	centrum	�inanso-
wo-biznesowym	Polski	Południowej	 i	„biegunem	Europolii	Europy	Środkowej	
obejmującej	Kraków	–	Ostrawę	–	Katowice”.

1	lipca	2009	r.	decyzją	Prezydenta	Miasta	Katowice	powołany	został	Referat	
Kongresów	i	Konferencji	–	„Convention	Bureau	Katowice”.	Miasto	od	tego	mo-
mentu	stara	się	jeszcze	bardziej	angażować	w	rozwój	rynku	turystyki	na	swo-
im	terenie.	Przejawia	się	to	m.in.	w	organizowaniu	wielu	konferencji	z	udziałem	
ekspertów	w	zakresie	przemysłu	spotkań,	uczestnictwa	w	imprezach	branżo-
wych	na	terenie	Polski	i	zagranicą	oraz	zaangażowaniu	w	realizację	badań	ryn-
ku	turystyki	konferencyjnej	w	Polsce,	województwie	śląskim	oraz	w	mieście.

Spotkania	konferencyjne	i	wydarzenia	biznesowe	w	Katowicach

Od	roku	2010	w	Katowicach	 liczy	się	wydarzenia	biznesowe	zrealizowane	
w	mieście,	a	w	latach	2012	 i	2013	prowadzono	badania	rynkowe	uczestników	
spotkań	 konferencyjnych.	 W	2013	 r.	 w	24	 obiektach	 w	mieście	 łączna	 liczba	
spotkań	konferencyjnych	wyniosła	6	033,	w	tym	1	013	trwało	dwa	dni	i	dłużej.	
Natomiast	szacunkowa	liczba	uczestników	w	2013	r.	w	zliczonych	spotkaniach	
konferencyjnych	wyniosła	ok.	512	805	osób	(Cieślikowski	2014).

Badania	rynku	spotkań	konferencyjnych	 i	wydarzeń	biznesowych	w	Kato-
wicach,	pozwalają	zauważyć	pewne	prawidłowości.	Najwięcej	konferencji	reali-
zowanych	jest	w	miesiącach	wiosennych	(kwiecień,	maj)	oraz	jesiennych	(wrze-
sień	 i	październik)	 –	co	 wykazały	 także	 wyniki	 badań	 rynkowych	 w	2013	r.	
Miasto	Katowice	dla	przyjeżdżających	jest	ważnym	punktem	na	mapie	spotkań	
konferencyjnych	w	Polsce	(33%	z	wszystkich	zrealizowanych	w	2013	r.	miało	
miejsce	w	Katowicach).	

Delegaci	 w	2013	 r.	 uczestniczyli	 średnio	 w	4,5	 spotkaniach	 konferencyj-
nych,	w	tym	w	Katowicach	1,47	spotkania	(tabela	1),	przy	czym	75%	delegatów	
uczestniczących	w	badaniu	była	w	Katowicach	w	2013	r.	tylko	jeden	raz,	20%	
2–3	razy,	 a	5	%	4	i	więcej	 razy.	Delegaci	 reprezentujący	 �irmy	częściej	niż	po-
zostali	uczestniczyli	w	spotkaniach	konferencyjnych,	a	średnia	liczba	spotkań	
w	2013	r.	wyniosła	4,79	(w	tym	w	Katowicach	–	1,53).
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Tabela	 1.	 Średnia	 liczba	 spotkań	 konferencyjnych	 delegatów	w	2013	 r.	 (wg	 rodzaju	
organizacji)

Wyszczególnienie Ogółem Reprezentujący	
�irmy

Reprezentujący	
organizacje	
non-pro�it	

i	administrację

Średnia	liczba	spotkań	ogółem 4,50 4,79 3,97

Średnia	liczba	spotkań	
w	Katowicach 1,47 1,53 1,35

Źródło:	Cieślikowski	(2014).

73,3%	uczestniczących	w	badaniach	delegatów	zadeklarowało,	iż	liczba	spo-
tkań	konferencyjnych,	w	których	uczestniczyli	w	2013	r.	w	porównaniu	do	roku	
poprzedniego	nie	uległa	zmianie,	przy	czym	13,1%	delegatów	wskazało,	że	liczba	
spotkań	spadła	(średnio	o	37%),	natomiast	u	13,6%	uczestników	badania	liczba	
spotkań	konferencyjnych	wzrosła,	średnio	o	51%	(tabela	2).

Tabela	 2.	 Trendy	 w	aktywności	 delegatów	 na	 rynku	 spotkań	 konferencyjnych	
w	2013	roku	(w	%)

Wyszczególnienie
Spadek	liczby	
spotkań	

konferencyjnych	

Liczba	spotkań	
konferencyjnych	
pozostała	bez	

zmian

Wzrost	liczby	
spotkań	

konferencyjnych

Odsetek	wskazujących 13,1 73,3 13,6

Średnia	zmiana	
liczby	spotkań	
konferencyjnych

-37 0 51

Źródło:	jak	w	tabeli	1.

Najwięcej	delegatów	(71%)	przyjeżdża	na	spotkania	konferencyjne	do	Kato-
wic	samochodem	osobowym,	19%	uczestników	dociera	do	Katowic	koleją.	Odse-
tek	delegatów	wykorzystujących	samochód	jako	środek	transportu	na	konferen-
cje	 jest	większy	niż	u	reprezentujących	 �irmy	(74,8%)	oraz	u	tych	uczestników,	
którzy	korzystają	z	noclegu	(72,4%).	
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Tabela	3.	Wykorzystanie	środków	transportu	przez	różne	grupy	uczestników	spotkań	
konferencyjnych	w	Katowicach	w	2013	roku	(w	%)

Środek	
transortu

Uczestnicy	
ogółem

Uczestnicy	
reprezentujący	

�irmy

Uczestnicy	
z	org.	non-
pro�it	i	ad-
ministracja

Uczestnik	
bez	no-
clegu

Uczestnicy	
korzystający	
z	noclegu

Samochód	
osobowy	 70,7 74,8 63,3 70,1 72,4

Kolej 18,9 15,4 25,3 18,3 20,7

Samolot 0,9 1,4 0,0 1,2 0,0

Autobus	
dalekobieżny 5,9 3,5 10,1 6,1 5,2

Komunikacja	
miejska 2,7 3,5 1,3 3,7 0,0

TAXI 0,9 1,4 0,0 0,6 1,7

Źródło:	jak	w	tabeli	1.

Delegaci	 organizacji	 non-pro�it	 chętniej	 niż	 przedstawiciele	 korporacji	 ko-
rzystają	 ze	 środków	 komunikacji	 zbiorowej	 (25,3%	 reprezentntów	 organizacji	
non-pro�it	 i	administracji	przyjeżdża	do	Katowic	koleją,	a	10,1%	autobusem	da-
lekobieżnym	–	tabela	3).	

Pozytywne	 skutki	 turystyki	 biznesowej	 dla	 miasta	 Katowice	
w	świetle	badań	rynkowych

Badania	 rynkowe	 turystyki	 biznesowej	 w	Katowicach,	 dowiodły,	 że	 do	 24	
obiektów	 raportujących	 liczby	 wydarzeń	 biznesowych	 i	liczbę	 uczestników	
w	2013	r.	przyjechało	pond	0,5	mln	osób.	Baza	konferencyjna,	dobra	infrastruk-
tura	komunikacyjna,	organizowane	wydarzenia	biznesowe	wpływają	pozytywnie	
na	wizerunek	miasta.	Struktura	wydatków	poniesionych	przez	uczestników	su-
geruje,	że	spotkania	konferencyjne	w	Katowicach	mogą	stanowić	źródło	dochodu	
wielu	przedsiębiorstw	na	terenie	miasta.

W	celu	określenia	atrakcyjności	Katowic	jako	miejsca	spotkań	uczestników	
konferencji	 w	kwestionariuszu	 badawczym	 umieszczono	 dwa	 pytania.	 Jedno	
pozwalało	zidenty�ikować	najważniejsze	atuty	destynacji	konferencyjnej	(wy-
mieniono	 cechy	 i	poproszono	o	ustosunkowanie	 się	do	każdej	 z	nich,	 poprzez	
wstawienie	 „x”	 na	 odpowiednim	 poziomie	 	5-stopniowej	 skali	 Likerta,	 gdzie	
1	oznaczało	 „mało	 ważne”,	 a	5	–	„bardzo	 ważne”).	 Natomiast	 drugie	 pytanie		



30

Krzysztof CIEŚLIKOWSKI

31

Wpływ turystyki biznesowej na rozwój miasta...

odnosiło	 się	 do	 poziomu	 spełnienia	 przez	 Katowice	 ważnych	 dla	 delegatów	
warunków	decydujących	o	atrakcyjności	Katowic	jako	miejscowości	konferen-
cyjnej	(wymieniono	te	same	cechy	co	powyżej,	przy	czym	1	oznaczało	„spełnia	
w	niewielkim	 stopniu”,	 a	5	–	„spełnia	 doskonale”).	 Różnica	między	wynikami	
średnich	 dla	 poszczególnych	 cech	 (oczekiwaniami	 a	spełnieniem)	 pozwoliła	
pokazać	silne	i	słabe	strony	miasta	Katowice	jako	destynacji	na	rynku	spotkań	
konferencyjnych.

Tabela	4.	Katowice	jako	miejscowość	atrakcyjna	dla	uczestników	spotkań	konferen-
cyjnych

Cecha
Jak	ważne	są	
poniższe	cechy	
dla	delegatów?

Jak	miasto	
Katowice	
spełnia	te	
cechy?

Katowice	
–	miasto	

konferencyjne	
(wynik)

Dostępność	komunikacyjna	
dla	dojazdu	samochodem	
osobowym

3,72 3,68 -0,04

Szeroka	i	zróżnicowana	baza	
konferencyjna 3,46 3,60 0,14

Szeroka	i	zróżnicowana	baza	
noclegowa 3,36 3,35 -0,01

Dostępność	komunikacyjna	
dla	dojazdu	komunikacją	
zbiorową

3,19 3,31 0,13

Możliwość	zwiedzania	miasta	
i	okolic 2,96 3,01 0,04

Szeroka	i	różnorodna	baza	
gastronomiczna 2,93 3,24 0,32

Inne	spotkania	konf.	
i	wydarzenia	biznesowe	
w	tym	samym	czasie

2,67 2,87 0,20

Parki	i	tereny	zielone 2,64 2,89 0,25

Wiele	obiektów	
kulturalno-rozrywkowych	
w	miejscowości

2,56 3,06 0,50

Wiele	imprez	kulturalnych	
i	sportowych	w	danej	
miejscowości

2,38 2,94 0,55

Wiele	centrów	handlowych	
w	miejscowości 2,19 3,31 1,13

Źródło:	jak	w	tabeli	1.
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Miasto	 Katowice	 w	świetle	 badań	 uczestników	 spotkań	 konferencyjnych	
w	2013	 roku,	 spełnia	 wymagania	 delegatów	 pod	 względem	 każdej	 dla	 nich	
ważnej	 cechy	destynacji	 konferencyjnej	 (tabela	 4).	 Słabszym	nieco	 punktem,	
odbiegającym	nieznacznie	od	oczekiwań	delegatów	jest	w	2013	r.	„dostępność	
komunikacyjna	dla	dojazdu	samochodem	osobowym”	(wynik	0,04)	oraz	„sze-
roka	 i	zróżnicowana	baza	noclegowa”	 (–0,01).	Nieznacznie	ujemny	wynik	dla	
dostępności	Katowic	 samochodem	osobowym	może	być	 spowodowany	 trwa-
jącymi	 inwestycjami	 infrastrukturalnymi	w	centrum	miasta,	 utrudniającymi	
przemieszczenie	się	samochodem	po	mieście	(przebudowa	Rynku,	kanalizacji,	
alei	Korfantego,	budowa	MCK).

Interesujących	 informacji	 na	 temat	percepcji	miasta	wśród	delegatów	do-
starczają	 dwa	 pytania	 otwarte	 zamieszczone	w	kwestionariuszu.	 Na	 pytanie	
„Co	podobało	się	Panu/Pani	najbardziej	w	Katowicach?”	najczęściej	powtarza-
jące	się	odpowiedzi	to:

–	 20%	 „dobre	możliwości	dojazdu“,
–	 16%	 „mili	ludzie	i	ich	serdeczność“,
–	 11%	 „nowoczesność“.
Natomiast	na	pytanie	„Co	poprawiłby	Pan/Pani	w	Katowicach?”,	najczęściej	

podawano	 odpowiedź:	 „oznakowanie	 dróg	 dojazdowych	 do	 miejsc	 spotkań”	
(24%).	 Pomimo	 tych	niedogodności	 90%	delegatów	ponownie	 przyjechałoby	
do	tego	samego	obiektu,	a	87%	respondentów	ponownie	przyjechałoby	na	spo-
tkanie	konferencyjne	do	Katowic.

Analizując	 strukturę	 wydatków	 uczestników	 spotkań	 konferencyjnych	
i	wydarzeń	biznesowych	można	zauważyć	 jak	wiele	 różnych	przedsiębiorstw	
czerpie	przychody	 z	tego	 ruchu	 turystycznego.	 Z	badań	 rynkowych	w	2013	r.	
wynika,	że	24,5%	odwiedzających	Katowice	delegatów	nie	wydało	nic	w	mie-
ście	 poza	 kosztem	 dojazdu	 na	 konferencję.	 Średnie	 ogólne	 wydatki	 delegata	
w	mieście	wyniosły	197,41	zł,	przy	czym	dla	korzystającego	z	noclegu	było	to	
579,20	zł,	w	tym	koszt	noclegu	–	średnio	282,80	zł,	 co	stanowi	48,8%	wydat-
ków	ogółem	uczestnika	konferencji	w	Katowicach.	Delegaci,	którzy	nie	korzy-
stają	z	noclegów	wydali	średnio	139,60	zł.

Uwzględniając	 strukturę	 wydatków	 można	 zauważyć,	 że	 w	Katowicach	
delegaci	 najwięcej	 wydają	 na	 nocleg,	 a	następnie	 na	 usługi	 gastronomiczne	
(w	tym	 usługi	 w	obiekcie	 konferencyjnym	 i	poza	 nim),	 zakupy	 w	galeriach	
i	transport	lokalny	(tabela	5).



32

Krzysztof CIEŚLIKOWSKI

33

Wpływ turystyki biznesowej na rozwój miasta...

Tabela	5.	Struktura	wydatków	uczestników	spotkań	konferencyjnych	w	Katowicach

Powód	wydatków
Uczestnicy	
bez	noclegu

Uczestnicy	
korzystający	z	noclegu

Usługi	noclegowe 0,0 48,8

Usługi	gastronomiczne	poza	
obiektem	konferencyjnym 23,4 12,9

Zakupy	w	galeriach,	centrach	
i	ulicach	handlowych 30,2 11,8

Usługi	gastronomiczne	
w	obiekcie	konferencyjnym 7,5 11,4

Transport	lokalny	
w	miejscowości	docelowej	
(np.	MZK,	TAXI)

16,8 3,7

Rekreacja	i	rozrywka	w	czasie	
wolnym	w	Katowicach 10,3 3,2

Pamiątki	z	miejscowości	
konferencyjnej 3,2 3,0

Rekreacja	i	rozrywka	w	czasie	
wolnym	w	obiekcie	konf. 2,8 3,0

Materiały	konferencyjne 5,8 2,1

Razem 100 100

Źródło:	jak	w	tabeli	1.

Wśród	uczestników,	którzy	nie	nocowali	w	Katowicach,	10,4%	kupiło	usługi	
gastronomiczne	poza	obiektem	konferencyjnym	za	cenę	średnią	72,00	zł,	nato-
miast	 48,1%	 nocujących	 skorzystało	 z	usług	 gastronomicznych	 poza	 obiektem	
konferencyjnym	 wydając	 na	 ten	 cel	 średnio	 120,69	 zł	 (tabela	 6).	 Następnym	
rodzajem	 usług	 pod	względem	 popularności	wśród	 uczestników	 spotkań	 kon-
ferencyjnych	niekorzystających	z	noclegu	były	„zakupy	w	centrach	handlowych”	
–	9,6%	ze	średnią	kwotą	168,42	zł.	Podczas,	gdy	odsetek	wśród	nocujących	pono-
szących	wydatki	na	ten	cel	stanowił	25,7%,	ze	średnią	kwotą	264,67zł.

Na	środki	transportu	lokalnego	(TAXI	lub	MZK)	w	Katowicach	8,8%	delega-
tów	jednodniowych	przeznaczyło	średnio	54,14	zł,	a	wśród	nocujących	odsetek	
stanowił	42,9%	ze	średnią	kwotą	–	49,60	zł.	
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Podsumowanie

Dynamika	 i	skala	 zmian	 infrastrukturalnych	 zachodzących	 w	mieście	 Kato-
wice	powodują	pewne	niedogodności	organizacyjne	i	komunikacyjne,	z	którymi	
muszą	liczyć	się	mieszkańcy	oraz	przyjeżdżający	delegaci.	Jednak	z	perspektywy	

Tabela	6.	Wydatki	delegatów	wg	rodzajów	wraz	z	ich	średnią	wielkością	

Rodzaj	wydatków

Uczestnicy	bez	noclegu Uczestnicy	z	noclegiem

Średnia	
wielkość	
wydatków	

Odsetek	
uczestników	
ponoszących	
te	wydatki	
(w	%)

Średnia	
wielkość	
wydatków	

Odsetek	
uczestników	
ponoszących	
te	wydatki	
(w	%)

Usługi	noclegowe 0,00 0,0 282,81 100,0

Usługi	
gastronomiczne	
w	obiekcie	
konferencyjnym

60,00 6,4 137,14 48,1

Usługi	
gastronomiczne	
poza	obiektem	
konferencyjnym

72,00 10,4 120,69 61,8

Materiały	
konferencyjne 206,67 1,6 70,00 17,2

Transport	lokalny	
w	miejscowości	
docelowej	(np.	MZK,	
TAXI)

54,14 8,8 49,60 42,9

Rekreacja	i	rozrywka	
w	czasie	wolnym	
w	obiekcie	konf.

72,50 1,6 142,86 12,0

Rekreacja	i	rozrywka	
w	czasie	wolnym	
w	katowicach

148,00 3,2 77,86 24,0

Pamiątki	
z	miejscowości	
konferencyjnej

55,00 2,4 91,36 18,9

Zakupy	w	galeriach,	
centrach	i	ulicach	
handlowych

168,42 9,6 264,67 25,7

Źródło:	jak	w	tabeli	1.
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upływającego	czasu	i	na	podstawie	obserwacji	zachodzących	zmian	w	gospodar-
ce	światowej	oraz	z	uwagi	na	funkcje	Katowic	–	stolicy	największej	w	Polsce	aglo-
meracji,	inwestycje	te	można	uznać	za	niezbędne.	Realizacja	ich	(przy	współpracy	
innych	miast	Metropolii	Silesia,	czy	województwa	śląskiego)	może	przyczynić	się	
do	jeszcze	większej	atrakcyjności	Katowic	na	rynku	turystyki	biznesowej	i	wiel-
kich	wydarzeń.
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Wpływ	turystyki	biznesowej	na	rozwój	Katowic	w	świetle	badań	
uczestników	spotkań	konferencyjnych

Streszczenie
W	ciągu	kilku	ostatnich	 lat	w	Katowicach	realizowane	są	w	centrum	miasta	

duże	inwestycje	komunikacyjne,	powstają	nowe	obiekty	spotkań	i	zachodzą	dy-
namiczne	 zmiany	 gospodarcze.	 Katowice	 zmieniają	 się	 z	„miasta	 węgla	 i	stali”	
w	 nowoczesny	 ośrodek	 dynamicznie	 rozwijający	 się	 ekonomiczne,	 z	szerokim	
zapleczem	 naukowym,	 ciekawymi	 inicjatywami	 kulturalnymi	 i	sportowymi.	
W	2009	r.	 powołano	miejskie	Convention	Bureau,	 co	przyczyniło	 się	do	 zwięk-
szenia	aktywności	promocyjnej	miasta	na	rynku	turystyki	biznesowej.	Wzrosły	
inwestycje	w	infrastrukturę	dla	przemysłu	spotkań	(m.in.	w	nowe	i	modernizo-
wane	 obiekty	 spotkań,	 dostępność	 komunikacyjną).	 To	 wszystko	 ma	 sprzyjać	
jeszcze	większemu	zainteresowaniu	zleceniodawców	lokowaniem	biznesowych	
wydarzeń	w	stolicy	województwa	śląskiego.	Autor	niniejszego	artykułu	dokonał	
analizy	najważniejszych	czynników	związanych	z	rozwojem	turystyki	biznesowej	
w	mieście,	które	sprzyjają	inwestycjom	i	planom	administracji	Katowic	w	zakre-
sie	spotkań	konferencyjnych	 i	wydarzeń	biznesowych.	Badania	rynku	turystyki	
biznesowej	w	Katowicach	pokazują	pozytywne	skutki	ekonomiczne	i	promocyj-
ne,	z	których	korzyści	czerpią	różne	grupy	zainteresowanych:	inwestorzy,	miesz-
kańcy	i	uczestnicy	wydarzeń	biznesowych	w	mieście.	Przebudowa	centrum	mia-
sta	i	modernizacja	istniejących	obiektów	spotkań,	mimo	pewnych	niedogodności	
dla	mieszkańców	i	uczestników	konferencji,	są	jednak	oceniane	pozytywnie.

Słowa	 kluczowe:	 Turystyka	 biznesowa,	 marketing	 destynacji,	 przemysł	
spotkań.
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Czynniki	wyboru	lokalizacji	konferencji	i	kongresów	
w	ocenie	polskich	organizatorów	

Wprowadzenie

Branża	spotkań,	konferencji	i	kongresów,	określana	zazwyczaj	jako	branża	
MICE	(ang.	meetings,	incentives,	conventions	and	events)	od	dwóch	dziesięcioleci	
odnotowuje	postępujący	wzrost	(Braun	1992;	Dwyer	i	in.	2000;	Chacko,	Fenich	
2000;	Weber,	Roehl	2001;	Kim	i	in.	2003;	McCartney	2008;	Rogerson	2012;	Ja-
nakiraman	2012).	Rozwój	ten	można	przypisywać	różnym	czynnikom,	w	tym	
globalizacji,	 rozwojowi	 biznesu	 i	postępowi	 technologicznemu.	 Sektor	 MICE	
charakteryzuje	się	wysokim	potencjałem	wzrostu,	wysoką	wartością	dodaną	
i	wysoką	 innowacyjnością	 (określanymi	 jako	 „3	 heights”),	 dużymi	 obrotami,	
dużymi	 możliwościami	 zatrudnienia	 i	dużą	 liczbą	 powiązań	 międzybranżo-
wych	 („3	 larges”)	 i	wreszcie	efektywnym	wykorzystaniem	zasobów	 ludzkich	
i	wysokim	poziomem	technologicznym.

Turystyka	 eventowa,	 choć	 zaliczana	 w	oczywisty	 sposób	 do	 biznesowej,	
obejmuje	 także	elementy	 turystyki	wypoczynkowej.	Niemniej	 turyści	evento-
wi	są	zazwyczaj	uznawani	za	kategorię	podróżnych	skłonnych	do	ponoszenia	
najwyższych	wydatków	w	przeliczeniu	na	osobę	i	na	dzień	podróży	(Holloway	
i	in.	 2009).	 Kraje	 i	miejsca	 organizacji	 eventów	 rywalizują	 aktywnie,	 promu-
jąc	 swoje	walory	pod	kątem	MICE,	ale	potencjał	dystrybucyjny	sektora	MICE	
w	dużym	stopniu	zależy	od	działań	profesjonalnych	organizatorów	konferencji	
i	eventów	oraz	 ich	gotowości	do	odkrywania	 i	komercjalizacji	 nowych	miejsc.	
Jedną	 z	podstawowych	 decyzji,	 jakie	 podejmują	 organizatorzy	 eventów,	 jest	
wybór	odpowiedniej	lokalizacji	wydarzenia	(Vogt	i	in.	1994).	Decyzja	ta	ma	bo-
wiem	wpływ	na	liczbę	uczestników	i	w	pewnym	stopniu	przesądza	o	sukcesie	
spotkania	 (Lee,	Back	2005).	Przedmiotem	niniejszego	opracowania	 jest	 iden-
ty�ikacja	 najważniejszych	 czynników	warunkujących	 proces	wyboru	miejsca	
organizacji	wydarzenia.	
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Przegląd	literatury

Badania	 dotyczące	wpływu	 gospodarczego	 turystyki	MICE	 podejmowane	
były	w	odniesieniu	do	całych	państwa	(gospodarek	narodowych),	miejsc	oraz	
pojedynczych	 eventów	 (Peters,	 Jones	 1996;	 Dwyer,	 Forsyth	 1997;	 Lee,	 Back	
2005).	Badaniom	poddawano	m.in.	ekonomiczne	znaczenie	turystyki	MICE	dla	
poszczególnych	gospodarek	(Kadt	1979;	Archer,	Cooper	1994),	w	tym	potencjał	
dystrybucyjny	tego	sektora,	czyli	jego	zdolność	do	przenoszenia	pozytywnych	
efektów	ekonomicznych	między	miastami	pełniącymi	funkcję	ważnych	węzłów	
komunikacyjnych,	 a	dalszymi	 regionami	 kraju	 (Mistilis,	 Dwyer	 1999).	 Zro-
zumienie	 sposobu	 podejmowania	 decyzji	 przez	 organizatorów	 eventów	 oraz	
kryteriów,	jakimi	kierują	się	wybierając	lokalizację	wydarzenia,	mają	kluczowe	
znaczenie	zarówno	dla	nabywców,	jak	i	dostawców	usług	konferencyjnych	(Co-
mas,	Moscardo	2005;	Vogt	 i	in.	1994).	Przedstawiony	poniżej	przegląd	 litera-
tury	zawiera	analizę	czynników	wyboru	lokalizacji	konferencji	odnotowanych	
dotychczas	w	badaniach	naukowych.

Proces	podejmowania	decyzji	przez	organizatorów	eventów	przedstawiono	
w	wielu	badaniach	prowadzonych	od	początku	lat	90.	XX	w.,	czyli	od	momentu,	
w	którym	okazało	się,	że	sektor	MICE	stanowi	jeden	z	najszybciej	rozwijających	
się	segmentów	światowej	turystyki,	o	niezwykle	dużym	wpływie	na	gospodar-
kę.	Clark,	McCleary	(1995)	wykazali,	że	rozumienie	czynników	ryzyka,	z	któ-
rymi	mierzą	 się	 organizatorzy	 eventów	 i	niwelowanie	 tych	 czynników,	 przy-
czyniają	się	do	zwiększenia	szans	na	wybór	danego	miejsca.	Clark	i	in.	(1996)	
stwierdzili,	że	organizatorzy	spotkań	mogą	mieć	bardzo	różne	kryteria	doboru	
miejsca	kongresów.	Generalnie,	organizatorzy	szukają	 lokalizacji,	które	najle-
piej	odpowiadają	tematowi	spotkania	(Whit�ield	2009),	ale	proces	planowania	
i	wyboru	 miejsca	 w	różnych	 organizacjach	 różnią	 się,	 zależnie	 od	 wielkości	
i	budżetu	stowarzyszenia	(Kim	i	in.	2003).	

Zdecydowana	większość	wczesnych	badań	nad	procesem	podejmowania	de-
cyzji	przez	organizatorów	koncentruje	się	na	obiektach,	ich	wyposażeniu	i	udo-
godnieniach	(Renaghan,	Kay	1987;	Lowe	1984;	Wright	1982;	Hosansky	1982),	
jednak	Stavro	 i	Beggs	(1986),	a	także	Rutherford	 i	Umbreit	 (1993)	odkryli,	 że	
chociaż	 najważniejszymi	 czynnikami	 podczas	wyboru	 lokalizacji	 były	 kon�i-
guracja	sal	konferencyjnych	i	położenie	hotelu,	to	w	trakcie	samego	spotkania	
największą	wagę	przywiązywano	do	jakości	obsługi	i	przygotowania	(profesjo-
nalizmu)	personelu	hotelowego.	 Lee	 i	Hiemstra	 (2001)	potwierdzili	w	swoich	
badaniach,	że	trwałość	relacji	biznesowych	między	obiektem	konferencyjnym	
i	organizatorem	konferencji	w	dużej	mierze	 jest	pochodną	 jakości	relacji	mię-
dzy	pracownikiem	hotelu	odpowiedzialnym	za	sprzedaż	 i	organizatorem	wy-
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darzenia.	Ponadto	Lee	i	in.	(2005)	zbadali	postrzeganie	personelu	hotelowego	
przez	organizatorów	eventów.	Pewne	atrybuty	sprzedawców	(wiedza,	umiejęt-
ności,	zapał)	mogą	być	decydującymi	czynnikami	w	budowaniu	trwałych	relacji	
między	organizatorami	eventów	i	przedstawicielami	(sprzedawcami)	obiektu.	

Dwa	 badania	 dotyczące	 działań	marketingowych	 adresowanych	 do	 orga-
nizatorów	 konferencji	 (Bloom	1981;	 Lowe	 1984)	wykazały,	 że	 rekomendacje	
i	raporty	 z	przebiegu	 wydarzenia	 stanowiły	 trzy	 z	pięciu	 najważniejszych	
czynników	wpływających	na	wybór	obiektu	konferencyjnego	na	miejsce	spo-
tkania.	Oppermann	(1996)	oraz	Day	i	in.	(2002)	stwierdzili,	że	znaczący	wpływ	
na	stanowisko	organizatorów	mają	dotychczasowe	wrażenia	z	pobytu	w	danej	
miejscowości,	w	której	miał	miejsce	poprzedni	kongres	lub	konferencja.	Wyniki	
ich	badań	pokazały,	 że	 organizatorzy	 spotkań,	 którzy	mieli	 okazję	wcześniej	
przeprowadzić	 konferencję	 w	danym	 mieście,	 oceniali	 je	 zazwyczaj	 wyżej	
(chętniej	lokalizowali	w	nim	kolejne	wydarzenie)	aniżeli	ci,	którzy	miasta	cał-
kowicie	nie	znali.	 Jednakże	wyniki	badania	przeprowadzonego	przez	Baloglu	
i	Love	(2005)	były	sprzeczne	z	cytowanymi	wcześniej	badaniami	(Lowe	1984,	
Vogt	i	in.	1994,	Oppermann,	1996):	analiza	21	atrybutów	lokalizacji	wydarzenia	
wykazała,	że	nie	ma	zależności	między	wcześniejszym	doświadczeniem	a	wize-
runkiem	miejsca	eventu.	

Grant	i	Weaver	(1996)	rzucili	więcej	światła	na	kryteria	doboru	lokalizacji	
eventów	(sieć	relacji,	edukacyjne	aspekty	miejsca,	możliwość	rozwoju,	atrakcyj-
ność	miasta	oraz	programu	 towarzyszącego	wydarzeniu).	Oppermann	 i	Chon	
(1997)	 badali	 proces	 podejmowania	 decyzji	 z	punktu	 widzenia	 trzech	 głów-
nych	 zainteresowanych:	 przedstawicieli	 stowarzyszeń	 branży	 MICE,	 miejsca	
(miejscowości)	 wydarzenia	 oraz	 potencjalnych	 uczestników,	 przy	 czym	 naj-
dokładniej	zbadano	ostatnią	grupę.	Autorzy	wskazali	cztery	grupy	czynników	
wpływających	na	proces	podejmowania	decyzji	przez	uczestników:	charakter	
konferencji,	cechy	lokalizacji,	czynniki	osobiste/biznesowe	i	możliwości	wpły-
wu	na	przebieg	wydarzenia	w	trakcie	jego	trwania.

Crouch	 i	Ritchie	 (1998)	 opracowali	 opisowy	 model	 w	celu	 wyjaśnienia	
zmiennych	 wchodzących	 w	proces	 wyboru	 lokalizacji	 ważnych	 dla	 organi-
zatorów	 eventów.	Model	 obejmował	 sześć	 czynników	wyboru	 lokalizacji	 (do-
stępność,	wsparcie	lokalne,	możliwości	organizacji	programu	towarzyszącego,	
dostępność	 i	jakość	 obiektów	 noclegowych,	 dostępność	 informacji	 i	cechy	
otoczenia).	 Inne	 badania	 (Upchurch	 i	in.	 1999)	 ujawniły	 podobne	 atrybuty:	
dostępność	urządzeń	i	sal	konferencyjnych,	dostępność	i	kon�iguracja	pokojów	
hotelowych,	jakość	obsługi	hotelowej,	dostępność	transportowa	i	poziom	bez-
pieczeństwa.	



40

Magdalena KACHNIEWSKA

41

Czynniki wyboru lokalizacji konferencji...

Liczni	 badacze	 podejmowali	 wątek	 znaczenia	 poszczególnych	 atrybutów	
lokalizacji,	które	mają	wpływ	na	ogólny	wizerunek	miejsca	jako	miasta-gospo-
darza	kongresu.	Jednak	Getz	(2008)	stwierdził,	że	„planowane	wydarzenia	są	
zjawiskiem	przestrzenno-czasowym,	a	każde	z	nich	jest	wyjątkowe	ze	względu	
na	relacje	zachodzące	pomiędzy	otoczeniem,	ludźmi	i	systemami	zarządzania,	
w	tym	elementami	projektu	i	programu”.	Tym	samym	„atrakcyjność	wydarzeń	
wynika	 z	ich	 niepowtarzalności	 i	konieczności	 uczestniczenia	właśnie	w	tym	
a	nie	innym	wydarzeniu,	aby	móc	w	pełni	cieszyć	się	unikatowym	przeżyciem;	
jeśli	się	w	nim	nie	uczestniczy,	to	szansa	zostaje	bezpowrotnie	utracona”.

Fenich	 (2001),	 Crouch	 i	Louviere	 (2004)	 opracowali	 skalę	 do	 oceny	 naj-
ważniejszych	atrybutów	mających	wpływ	na	wybór	dużych	miast	na	miejsca	
kongresów.	 Autorzy	 stwierdzili,	 że	 niezależnie	 od	 zaplecza	 konferencyjnego	
i	dostępności	pokoi,	miejsca	eventów	muszą	cechować	się	dodatkowymi	właści-
wościami,	aby	móc	skutecznie	konkurować	o	lokalizację	wielkich	wydarzeń.

Meetings	 Market	 Report	 (2009)	 określa,	 że	 najważniejszymi	 czynnikami	
uwzględnianymi	w	procesie	doboru	i	oceny	danego	miejsca	są:	dostępność	ho-
teli	i	innych	obiektów	odpowiednich	dla	celów	spotkania,	przystępność	cenowa	
miejsca	i	usług,	poziom	bezpieczeństwa,	dostępność	transportowa	i	odległość,	
jaką	muszą	przebyć	uczestnicy	wydarzenia.

Czasami	nastawienie	uczestników	kongresów	różni	się	od	nastawienia	ich	
organizatorów.	Oppermann	i	Chon	(1997)	oraz	Jago	i	in.	(2003)	badali	czynniki	
mające	wpływ	na	podejmowanie	decyzji	dotyczących	kongresów	i	na	związek	
między	trzema	głównymi	stronami	wskazanymi	w	modelu	(międzynarodowe	
stowarzyszenia	 organizujące	 kongresy,	 międzynarodowi	 uczestnicy	 i	przed-
stawiciele	obiektów	konferencyjnych).	Wyniki	ich	badania	wskazały	jednak,	że	
model	powinien	obejmować	większą	liczbę	stron,	tzn.	uwzględniać	dodatkowo	
lokalne	organizacje	administracji,	centra	konferencyjne	i	agencje	turystyczne.	
Hinkin	i	Tracey	(2003)	wykazali,	że	podobne	czynniki	miały	znaczenie	zarów-
no	 dla	 organizatorów	 eventów,	 jak	 i	uczestników	 spotkania.	 Bezpieczeństwo	
zostało	 uznane	 za	 najważniejszy	 atrybut,	 a	pośród	 pozostałych	 zmiennych	
znalazły	 się:	 personel,	 estetyka	 pomieszczeń,	 dostępność	 pokojów	 i	poziom	
cen,	warunki	 płatności,	 jakość	wyżywienia,	 jakość	 i	dostępność	pomieszczeń	
ogólnodostępnych	 i	udogodnień	 rekreacyjnych	 oraz	 wygoda.	 Badanie	 i	jego	
wyniki	 można	 porównać	 z	wynikami	 podobnych	 badań	 przeprowadzonych	
w	różnych	 segmentach	 rynku	w	Stanach	 Zjednoczonych	 i	w	Wielkiej	 Brytanii	
(Breiter,	Milman	2005).	

Jago	i	Deery	(2005)	dokonali	analizy	kluczowych	czynników	udanych	kon-
gresów,	wskazując	kilka	nowych	tendencji	obserwowanych	w	sektorze	kongre-
sów:	wzrost	liczby	kobiet	uczestniczących	w	konferencjach,	większa	potrzeba	
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dostępu	do	Internetu	podczas	trwania	obrad	i	wysoki	priorytet	przyznawany	
przez	 uczestników	 kongresu	 aspektom	 bezpieczeństwa.	 Kolejne	 badania	
wskazują,	 że	 nowe	media	 wydają	 się	 być	 używane	w	niedostatecznym	 stop-
niu	w	procesie	 podejmowania	 decyzji	 przez	 organizatorów	 eventów.	 Kim	 i	in.	
(2004)	 badali	 rolę	 marketingu	 internetowego	 w	procesie	 wyboru	 lokalizacji	
i	stwierdzili,	że	potencjał	ten	nie	jest	w	pełni	wykorzystywany	przez	lokaliza-
cje	 kongresów.	Bartfai	 (2011)	opracował	przegląd	obiektów	konferencyjnych	
w	trzech	stolicach	Europy	Środkowej,	wzdłuż	Dunaju	(Budapeszt,	Bratysława	
i	Wiedeń)	wraz	z	analizą	i	porównaniem	ich	możliwości	w	zakresie	organizacji	
wydarzeń.	W	podsumowaniu	badania	autor	przedstawił	ponadto	zalecenia	do-
tyczące	marketingu	miejsca	centrum	konferencyjnego.	

Na	podstawie	przeglądu	literatury	można	określić	trzy	główne	obszary	ba-
dań	w	zakresie	kryteriów	wyboru	lokalizacji	konferencji	i	kongresów.	Pierwszy	
z	nich	dotyczy	atrybutów	miejsca,	drugi	bada	motywację	uczestników	eventu,	
a	trzeci	dotyczy	relacji	pomiędzy	sprzedawcami	danej	lokalizacji/obiektu	a	or-
ganizatorami	 wydarzenia.	 Przegląd	 literatury	 dotyczącej	 kryteriów	 wyboru	
lokalizacji	 pozwolił	 ponadto	 określić	 dziewięć	 najważniejszych	 czynników	
wyboru	miejsca	 (Oppermann	 1996;	 Oppermann,	 Chon	 1997;	 Crouch,	 Ritchie	
1998;	Chacko,	Fenich	2000;	Getz	2003;	Taylor,	 Shortland-Webb	2003;	Comas,	
Moscardo	 2005).	 Należą	 do	 nich:	 dostępność	 transportowa,	 różnorodność	
obiektów	(sale	konferencyjne,	przestrzeń	wystawowa,	hotele,	restauracje	itd.),	
jakość	obsługi,	przystępność	cenowa,	wizerunek	i	reputacja	lokalizacji,	atrakcje	
i	program	towarzyszący,	poziom	bezpieczeństwa,	wcześniejsze	doświadczenia	
z	danym	miejscem	i	poczucie	„zasadności	ceny”	(value	for	money).	Przedstawio-
ne	kryteria	wykorzystano	 jako	podstawę	dla	konstrukcji	 formularza	ankiety	
zastosowanej	w	badaniu	czynników	lokalizacji	wydarzeń	wskazywanych	przez	
polskich	organizatorów.

Metoda	badania

Wydaje	się,	że	w	polskich	realiach	wyraźnie	odczuwalny	 jest	niedobór	ba-
dań,	 które	 mogłyby	 pomóc	 w	identy�ikacji	 zmiennych	 postrzeganych	 przez	
organizatorów	spotkań	jako	najważniejsze	w	procesie	wyboru	lokalizacji	wy-
darzenia.	 Badanie	 przeprowadzone	 na	 początku	 2014	 r.	 poświęcono	 analizie	
nastawienia	 członków	 polskich	 stowarzyszeń	 MICE,	 a	także	 analizie	 opinii	
niezrzeszonych	organizatorów	eventów	w	zakresie	kryteriów	wyboru	miejsca	
konferencji,	kongresu	lub	innego	wydarzenia	zaliczanego	do	sektora	MICE.	
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W	Polsce	funkcjonują	cztery	główne	organizacje	założone	w	celu	świadcze-
nia	swoim	członkom	usług	w	zakresie	edukacji,	networkingu,	raportów	z	badań	
i	informacji	na	temat	trendów	w	sektorze	MICE.	Jedna	z	nich	to	polski	oddział	
międzynarodowego	stowarzyszenia	MPI	Poland	Club	(59	członków),	pozostałe	
mają	charakter	regionalny:	Stowarzyszenie	Branży	Eventowej	–	SBE	(46	człon-
ków),	Stowarzyszenie	Konferencje	 i	Kongresy	w	Polsce	–	SKKP	(85	członków)	
i	Stowarzyszenie	 Organizatorów	 Incentive	 Travel	 –	SOIT	 (21	 członków).	 Naj-
większa	 część	 działalności	 członków	 tych	 stowarzyszeń	 (zgodnie	 z	deklara-
cjami	respondentów)	realizowana	jest	w	czterech	obszarach:	imprezy	�irmowe	
(w	tym	spotkania	motywacyjne);	konferencje	i	kongresy,	spotkania	handlowe	
i	spotkania	szkoleniowe.

Podstawowym	 celem	 niniejszego	 badania	 jest	 określenie,	 w	jaki	 sposób	
członkowie	 polskich	 stowarzyszeń	 sektora	 MICE	 oceniają	 znaczenie	 zmien-
nych	 wyboru	 miejsca	 (lokalizacji	 wydarzenia)	 w	porównaniu	 z	atrybutami	
najczęściej	 wymienianymi	 w	źródłach	 międzynarodowych	 (badanie	 literatu-
rowe).	Metoda	badania	wykorzystuje	wywiady	kwestionariuszowe	z	polskimi	
organizatorami	 spotkań	 i	konferencji.	 Przeprowadzono	 szczegółowe	 ankiety	
telefoniczne	 z	udziałem	przedstawicieli	 czterech	 stowarzyszeń	 zrzeszających	
organizatorów	eventów	i	czterdziestu	pięciu	instytucji	koordynacyjnych	w	za-
kresie	wyboru	miejsca	i	organizacji	eventów.	

Badanie	 przeprowadzono	 w	lutym	 2014	 roku.	 Poproszono	 respondentów	
o	podanie	informacji	na	temat	wydarzeń	zorganizowanych	przez	nich	w	2013	
roku.	 Prawidłowość	 konstrukcji	 formularza	 ankietowego	 przetestowano	
w	czasie	wywiadu	z	prezesem	jednego	ze	stowarzyszeń	branży	MICE	w	Polsce.	
Pytania	opracowano	na	podstawie	obszernego	przeglądu	literatury	międzyna-
rodowej.	 Zestaw	 czynników	wyboru	 obejmuje:	 (1)	 dostępność	 transportową	
(powietrzną	 i	naziemną),	 (2)	 liczbę	 pokoi	 hotelowych	 oraz	 hoteli	 najwyższej	
kategorii	 (4–5	gwiazdkowe),	 (3)	 ilość	dostępnej	przestrzeni	wystawowej,	 (4)	
wybór	restauracji,	 (5)	wizerunek	miejsca/miejscowości/miasta,	 (6)	reputacja	
danej	 lokalizacji	w	zakresie	organizacji	wydarzeń,	 (7)	wcześniejsze	doświad-
czenia	 z	danym	miejscem,	 (8)	 poziom	 bezpieczeństwa,	 (9)	 dostępność	 usług	
towarzyszących	i	(10)	całkowity	koszt.	

Poproszono	 respondentów	 o	ocenę	 poziomu	 istotności	 dziesięciu	 atrybu-
tów	w	momencie	wyboru	miejsca.	Zastosowano	skalę	Likerta	od	1	do	5,	gdzie	
1	oznaczało	„zupełnie	nieważne”,	a	5	„niezwykle	ważne”.	
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Wyniki	badania

Opisując	największe	eventy	zorganizowane	w	2013	r.,	respondenci	wskazy-
wali,	że	organizują	imprezy	we	wszystkich	czterech	kategoriach,	przy	czym	do-
minująca	większość	wymieniała	doroczną	konferencję	lub	kongres	(tabela	1).

Tabela	1.	Największe	imprezy	zorganizowane	w	2013	roku	(w	%)

Organiza-
tor

Imprezy	
�irmowe

Konferencje	
i	kongresy

Spotkania	
handlowe

Spotkania	
szkoleniowe

MPI	Poland 12,8 84,2 18,8 23,4
SBE 17,4 56,7 26,3 32,5
SKKP 16,7 78,3 12,5 43,8
SOIT 19,1 45,9 15,6 15,9

Źródło:	opracowanie	własne.

Respondenci	zostali	poproszeni	o	ocenę	poziomu	istotności	dziesięciu	atry-
butów	w	momencie	wyboru	miejsca	(por.	tabela	2).	

Łatwość	dostępu	drogą	 lotniczą	 i	naziemną	 została	wskazana	 jako	ważny	
lub	 niezwykle	ważny	 czynnik	 przez	 ponad	 86%	 respondentów	w	każdym	 ze	
stowarzyszeń.	 Jedynie	3,2%	stwierdziło,	 że	dostępność	 transportowa	nie	ma	
żadnego	znaczenia.	Liczba	hoteli	najwyższej	kategorii	 została	wskazana	 jako	
ważna	i	niezwykle	ważna	przez	ponad	70%	badanych,	natomiast	prawie	20%	
respondentów	wskazało,	że	było	to	dla	nich	zupełnie	nieważne.	Z	drugiej	strony	
32%	respondentów	zadeklarowało,	że	przy	organizowaniu	kongresów	i	konfe-
rencji	międzynarodowych	rozpoczynają	proces	planowania	od	decyzji	o	kate-
gorii	obiektu	hotelowego,	a	następnie	zaczynają	poszukiwania	odpowiedniego	
miejsca.

Kolejny	 czynnik	 (dostępność	 przestrzeni	 wystawowej)	 respondenci	 oce-
nili	 jako	 ważny	 lub	 niezwykle	 ważny	 (ponad	 80%	 odpowiedzi),	 tylko	 1,8%	
respondentów	stwierdziło,	że	czynnik	ten	nie	miał	znaczenia	w	chwili	wyboru	
miejsca.

Wybór	restauracji	stanowił	jedną	ze	zmiennych,	które	zdawały	się	wpływać	
w	największym	stopniu	na	wyniki	badań	polskich	organizatorów	eventów	i	te	
przedstawione	w	źródłach	 literaturowych.	Wybór	restauracji	był	czynnikiem	
neutralnym	 dla	 20%	 respondentów,	 a	ważnym	 jedynie	 dla	 30%.	 Tylko	 2,6%	
uczestników	zadeklarowało,	że	wybór	restauracji	był	niezwykle	ważny,	nato-
miast	23%	z	nich	uważało,	 że	był	 to	czynnik	zupełnie	nieważny	w	momencie	
wyboru	miejsca.	Blisko	24%	odpowiedziało,	 że	był	 to	 atrybut	ważny	 jedynie	
w	pewnym	stopniu.
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Wizerunek	miejsca	został	oceniony	jako	ważny	lub	niezwykle	ważny	tylko	
przez	56%	badanych.	Ten	aspekt	stanowił	kolejną	zmienną,	która	wykazywała	
różnicę	w	stosunku	do	źródeł	literaturowych.	32%	respondentów	stwierdziło,	
że	 czynnik	wizerunku	miejsca	 był	 zupełnie	 nieważny	 przy	wyborze	miejsca	
wydarzenia,	a	30%	zadeklarowało,	że	było	to	ważne	jedynie	w	pewnym	stop-
niu.	Reputacja	miejsca	była	ważna	 lub	niezwykle	ważna	tylko	dla	48%	bada-
nych,	 podczas	 gdy	 podobne	 badania	 wśród	 członków	 stowarzyszeń	między-
narodowych	wykazały	wynik	prawie	dwa	razy	wyższy.	Z	kolei	dotychczasowe	
doświadczenia	zostały	ocenione	jako	niezwykle	ważne	przez	46%	responden-
tów,	a	jako	ważne	–	przez	kolejne	32%,	co	potwierdza	podobne	spostrzeżenia	
poczynione	przez	Oppermanna	(1996)	oraz	Vogta	i	in.	(1994).

Tabela	2.	Czynniki	wpływające	na	decyzje	polskich	organizatorów	eventów	dotyczące	
miejsca	kongresu	(w	%)

Kryterium

Istotność	w	momencie	wyboru	miejsca

zupełnie	
nieważne	

w	pew-
nym	

stopniu	
ważne	

neutralne	 ważne	 niezwy-
kle	ważne

Dostępność	transportowa	
(powietrzna	i	naziemna) 3,2 6,3 3,1 46,3 41,1

Liczba	hoteli	najwyższej	
kategorii 19,1 6,6 5,4 39,1 29,8

Dostępność	przestrzeni	
wystawowe 1,8 3,3 12,51 40,1 42,3

Wybór	restauracji 22,9 23,9 20,3 30,3 2,6

Wizerunek	miejsca
(miejscowości) 32,3 30,1 24,2 8,1 5,3

Reputacja	danej	lokalizacji	
w	zakresie	organizacji	
wydarzeń

2,2 14,3 35,6 29,7 18,4

Wcześniejsze	doświadczenia	
z	danym	miejscem – 9,2 12,3 32,2 46,3

Poziom	bezpieczeństwa 3,3 36,7 44,8 15,2 –

Dostępność	usług	
towarzyszących – – 1.7 7,2 91,1

Całkowity	koszt 4,3 2,6 11,1 51,2 30,8

Żródło:	jak	w	tabeli	1.
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Polscy	organizatorzy	eventów	różnili	się	od	zagranicznych	także	pod	wzglę-
dem	sposobu	oceny	czynnika	bezpieczeństwa.	Okazał	się	ważny	tylko	dla	15%	
respondentów,	 a	obojętny	 dla	 prawie	 45%.	 Nikt	 nie	 zadeklarował,	 że	 jest	 to	
sprawa	najwyższej	wagi	dla	organizacji	i	lokalizacji	wydarzenia.

Czynnik	 dostępności	 usług	 towarzyszących	 był	 najważniejszy	 dla	 ponad	
90%	badanych,	podczas	gdy	całkowity	koszt	był	ważny	 lub	niezwykle	ważny	
dla	ponad	80%	respondentów.	Ponad	4%	respondentów	określiło	 tę	zmienną	
jako	zupełnie	nieważną.

Wnioski

W	miarę	wzrostu	konkurencji	 na	 rynku	 turystyki	biznesowej,	 coraz	waż-
niejszym	 zagadnieniem	 w	procesie	 doboru	 miejsc	 organizacji	 konferencji	
i	obiektów	 konferencyjnych	 będzie	 określenie	 czynników	 wpływających	 na	
decyzje	 podejmowane	 przez	 ich	 organizatorów.	 Znajomość	 tych	 czynników	
może	bowiem	wpływać	bezpośrednio	na	sposób	pozycjonowania	usług	obiek-
tów	konferencyjnych	na	 rynku.	Aby	 zwiększyć	 swoje	 szanse	na	wysoce	 kon-
kurencyjnym	rynku	hotel,	miasto	 lub	miejscowość	muszą	 tra�ić	na	 tzw.	short	
listę	(listę	ostatecznego	wyboru)	potencjalnych	miejsc	organizacji	konferencji.	
Przedstawione	 wyniki	 badania	 mogą	 pomóc	 ustalić	 zestaw	 najważniejszych	
zmiennych	postrzeganych	jako	kluczowe	czynniki	wyboru	przez	polskich	orga-
nizatorów	wydarzeń	(konferencji,	kongresów,	spotkań	itp.).	

Wyniki	badania	wskazują,	że	w	niektórych	przypadkach	istnieją	pewne	róż-
nice	w	postrzeganiu	 znaczenia	 czynników	wyboru	miejsca	 konferencji	 przez	
polskich	i	zagranicznych	organizatorów	spotkań.	Dostrzeżono	istotne	różnice	
w	zakresie	 postrzegania	 takich	 czynników	 jak:	 wybór	 restauracji,	 poziom	
bezpieczeństwa,	 wizerunek	 miejsca	 i	jego	 reputacja	 w	zakresie	 organizacji	
udanych	eventów.	Nie	 dostrzeżono	 istotnej	 różnicy	pomiędzy	 tym,	 jak	polscy	
i	zagraniczni	organizatorzy	eventów	oceniają	pozostałe	zmienne	wyboru	loka-
lizacji	wydarzenia.

Badanie	 umożliwia	 lepszy	 wgląd	 w	poszukiwanie	 optymalnej	 kombinacji	
kryteriów	wyboru	miejsca.	Z	praktycznego	punktu	widzenia	jego	wyniki	mogą	
pomóc	marketerom	miejsc	 i	obiektów	 konferencyjnych	 odnieść	 sukces	w	po-
zyskiwaniu	większej	 liczby	 imprez	 lokalizowanych	w	danej	miejscowości	 lub	
obiekcie,	w	lepszym	formułowaniu	przekazów	promocyjnych	i	lepszym	dosto-
sowaniu	obiektów	do	oczekiwań	rynku.	
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Czynniki	wyboru	lokalizacji	konferencji	i	kongresów	
w	ocenie	polskich	organizatorów	

Streszczenie
Głównym	 celem	 opracowania	 jest	 identy�ikacja	 czynników	 wyboru	 lo-

kalizacji	 eventów,	 uznanych	 za	 najważniejsze	 przez	 polskich	 organizatorów.	
Przeprowadzone	 badanie	 koncentruje	 się	 na	 czynnikach	 wskazanych	 przez	
członków	czterech	polskich	stowarzyszeń	MICE,	 jako	wiodące	w	procesie	do-
boru	lokalizacji	wydarzeń	zorganizowanych	w	2013	roku.	Pytania	opracowane	
pod	 kątem	 ankiety	 powstały	 na	 podstawie	obszernego	 przeglądu	 literatury	
i	wcześniejszych	 badań	 dotyczących	 głównych	 atrybutów	 lokalizacji	 eventów.	
Wyniki	 badania	mogą	 posłużyć	 instytucjom	 odpowiedzialnym	 za	marketing	
miejsc,	a	także	marketerom	zatrudnionym	w	hotelarstwie	i	placówkach	konfe-
rencyjnych:	pozwolą	 im	 lepiej	pozycjonować	usługi	poszczególnych	obiektów	
oraz	lepiej	rozumieć	potrzeby	i	wymagania	organizatorów	eventów.

Słowa	kluczowe:	lokalizacja	eventów,	MICE,	branża	spotkań.





51

Anna	Kalinowska-Żeleźnik
Uniwersytet	Gdański

Rola	eventów	w	kształtowaniu	wizerunku	miasta	
na	przykładzie	Heineken	Open’er	Festival	w	Gdyni

Wprowadzenie

Miasta	 i	regiony	 już	 dawno	 przestały	 być	 jedynie	 miejscami	 zamieszkania	
społeczności,	 stając	 się	 produktem	 na	 rynku.	 Jednostki	 terytorialne	 konkurują	
między	 sobą	 nie	 tylko	 o	mieszkańców,	 ale	 także	 turystów	 i	inwestorów,	 a	o	ich	
sukcesie	decydować	będzie	okazane	zainteresowanie	wymienionych	grup.	W	celu	
zwiększenia	atrakcyjności	miasta	samorząd	musi	zbudować	jego	pozytywny	wi-
zerunek	i	konsekwentnie	go	podtrzymywać.	Rozpoznawalność	i	dobre	skojarze-
nia	stanowią	istotne	determinanty	postrzegania	danego	miasta	przez	otoczenie	
wewnętrzne	i	zewnętrzne.	

Budowanie	tożsamości	miasta	i	jego	konkretnego	wizerunku	wymaga	stoso-
wania	właściwych	narzędzi	marketingowych.	Do	najważniejszych	z	nich	należą	
instrumenty	 event	 marketingu.	 Wydarzenia,	 imprezy,	 spotkania	 czy	 koncerty	
przyciągają	wielu	 ludzi,	 zapewniają	 im	 rozrywkę	 i	jednocześnie	niosą	unikalne	
wartości,	które	będą	kojarzyć	się	z	konkretnym	miejscem.	Dlatego	tak	istotna	jest	
znajomość	specy�iki	event	marketingu	i	wybór	odpowiednich	rodzajów	eventów,	
odpowiadających	zasobom	i	walorom	miasta.

Celem	artykułu	jest	identy�ikacja	rodzajów	eventów	oraz	analiza	możliwości	
ich	 wykorzystania	 w	procesie	 kształtowania	 wizerunku	miasta	 na	 przykładzie	
Heineken	Open’er	Festival	w	Gdyni.

Wizerunek	miasta

Wizerunek	organizacji	 to	powszechnie	 istniejący,	niejednolity	 i	zmienny	ze-
spół	opinii	(a	więc	subiektywnych	wrażeń)	dotyczących	danej	organizacji	(Roz-
wadowska	2009,	s.	55).	W	odniesieniu	do	miasta	lub	regionu,	powyższe	pojęcie	
należy	uzupełnić	o	sumę	wierzeń,	idei	i	wrażeń,	które	ludzie	odnoszą	do	danego	
miejsca,	 tworząc	pewien	obraz	na	podstawie	dużej	 liczby	skojarzeń	 i	ułamków	
informacji	z	tym	miejscem	związanych	(Kotler	i	in.	1993,	s.	139).	Te	subiektywne	
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bodźce	miewają	dużo	większe	znaczenie	w	procesie	podejmowania	decyzji,	niż	
obiektywne	informacje,	które	często	bywają	niepełne	(Łuczak	2006,	s.	168).	

Wizerunek	miasta	będzie	zatem	zależnym	od	kontekstu	zespołem	wyobrażeń,	
tworzonym	na	wiele	 sposobów.	Ważne	 są	 osobiste	 doświadczenia,	 lecz	 należy	
podkreślić	 także	 znaczenie	 informacji	 przekazywanych	 za	 pośrednictwem	me-
diów	tradycyjnych,	 takich	 jak	telewizja,	prasa,	 literatura	 i	kino,	 jak	również	no-
wych	mediów.	Co	więcej,	władze	danego	miasta	mogą	w	sposób	skuteczny	wpły-
wać	na	jego	obraz,	a	nawet,	w	dłuższym	okresie	zmieniać	go,	poprzez	planowanie	
i	systematyczne	stosowanie	właściwych	narzędzi	marketingowych.	

Współcześnie	wyrazisty	 image	miasta	 czy	 regionu	 jest	 elementem	koniecz-
nym	do	jego	rozwoju.	Przyczyny	takiego	stanu	rzeczy	należy	upatrywać	w	tury-
stach,	inwestorach	i	innych	klientach	miasta,	którzy	podejmując	decyzję	o	wybo-
rze	konkretnego	ośrodka,	opierają	ją	nie	tylko	na	rachunku	ekonomicznym,	czy	
wachlarzu	dostępnych	usług,	ale	także	na	emocjach.	Dla	turysty	wybór	miejsca	
wypoczynku	będzie	częściowo	uwarunkowany	zdaniem	znajomych,	a	przedsta-
wiciele	�irm	wybierając	lokalizację	na	swoje	siedziby	muszą	pamiętać,	że	opinia	
o	mieście	będzie	miała	bezpośrednie	przełożenie	na	postrzeganie	samego	przed-
siębiorstwa.

Wizerunek	miasta,	regionu	pełni	szereg	ważnych	funkcji.	Do	najważniejszych	
z	nich	należą	(Szromnik	2010,	s.	141):	

−	 upraszczająca,	
−	 porządkująca,	
−	 minimalizacji	ryzyka,	
−	 orientacyjna.	
Z	uwagi	na	fakt,	iż	postrzeganie	tak	skomplikowanego	organizmu,	jakim	jest	

miasto,	stanowi	proces	wybiórczy	 i	zindywidualizowany,	dodatkowo	uzależnio-
ny	od	kontekstu,	wizerunek	w	sposób	 znaczący	proces	 ten	upraszcza.	Ponadto	
pozwala	na	porządkowanie	wiedzy	na	temat	miasta,	w	świetle	ciągłego	napływu	
nowych	 informacji.	Wiadomości	 niezgodne	 z	dotychczasowym	wizerunkiem	 są	
odrzucane	 lub	 marginalizowane,	 a	oczekiwane,	 akceptowane	 i	potwierdzające	
dotychczasowe	wyobrażenia	 i	sądy	 –	podlegają	 przyswojeniu	 (Szromnik	 2010,	
s.	141).	 Często	 tę	 funkcję	 nazywa	 się	 także	 utwierdzającą,	 dlatego	 też	 zarzą-
dzający	miastem	powinni	 szczególnie	dbać	o	pozytywny,	wyjściowy	wizerunek	
miasta.

Sprzyjający	miastu	wizerunek	będzie	pełnił	także	funkcję	minimalizacji	ryzy-
ka.	Funkcja	ta	ujawnia	się	wówczas,	gdy	dany	podmiot	dokonuje	wyboru	pomię-
dzy	 konkretnymi	 miejscowościami	 (np.	 planując	 zorganizowanie	 konferencji),	
podczas	gdy	 informacje	dostępne	na	 ich	 temat	 są	niepełne	 lub	 zniekształcone,	
a	warunki	zmienne.	W	takiej	sytuacji	wizerunek,	stanowiąc	uproszczony	schemat	
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tożsamości	miasta,	pozwala	zminimalizować	ryzyko	błędnych	decyzji	lokalizacyj-
nych,	czy	migracyjnych.	

Należy	podkreślić,	 iż	właściwie	ukształtowany	wizerunek	miasta	bywa	cza-
sami	 bardziej	 trwały	 od	 rzeczywistych	 zdolności	miasta	 do	 np.	 przy	 zachowa-
niu	wysokiego	 poziomu	bezpieczeństwa	mieszkańców,	 stając	 się	w	ten	 sposób	
swoistym	 kredytem	 zaufania.	 To	 właśnie	 wizerunek	 pozwala	 na	 subiektywne	
wartościowanie	miasta	i	jego	konkretnych	produktów,	takich	jak	impreza	targo-
wa,	festiwal	�ilmowy,	cykliczny	jarmark,	czy	też	festyn.	Ponadto	zauważalne	jest	
funkcjonowanie	wszystkich	produktów	miejskich	jak	zespół	naczyń	połączonych.	
To	one	wspólnie	budują	wizerunek	miejscowości,	np.	pozytywna	opinia	na	temat	
organizowanej	w	mieście	ważnej	imprezy	targowej	może	przyczynić	się	do	wzro-
stu	zainteresowania	się	nią	przez	inne,	nieuczestniczące	dotąd	�irmy,	co	bez	wąt-
pienia	podnosi	rangę	imprezy	oraz	potęguje	aktywizujące	oddziaływanie	targów	
na	rynek	lokalny	i	regionalny	(Łuczak	2006,	s.	170).	Zatem	powodzenie	jednego	
z	produktów,	może	spowodować	popyt	na	inny	produkt.	

Podobne	oddziaływanie	mają	różnego	rodzaju	eventy	organizowane	na	 jego	
terenie.	Władze	miejscowości	bez	wyraźnego	wizerunku	lub	ze	złą	opinią,	będą	
musiały	napracować	się,	aby	zainteresować	potencjalnych	klientów,	ponadto	raz	
zbudowany	wizerunek	nie	musi	być	trwały:	można	go	znacznie	poprawić	przez	
organizację	ważnego	wydarzenia	(np.	igrzysk	olimpijskich),	czego	doświadczyła	
Australia	po	olimpiadzie	w	Sydney	w	2000	roku.	Podobnie	miasto	może	pogor-
szyć	swój	wizerunek	na	skutek	nagłośnienia	negatywnych	wydarzeń,	takich	jak	
polityka	Rio	de	Janeiro	wobec	dzieci	ulicy	w	latach	90.	XX	wieku,	czy	brutalność	
włoskiej	policji	podczas	szczytu	G8	w	Genui	w	roku	2001	(Davidson,	Cope	2003,	
s.	109).	

Należy	także	zauważyć,	iż	nie	tylko	na	samorządzie	danego	miasta	spoczywa	
całkowita	odpowiedzialność	za	działania	z	zakresu	kreowania	wizerunku.	Miasto,	
region	jest	przedmiotem	podejmowanych	działań	promocyjnych	oraz	elementem	
działań	marketingowych	prowadzonych	przez	inne	podmioty	na	ich	własny	uży-
tek	 (przykładem	może	 być	 stacja	 telewizyjna	 będąca	 organizatorem	 festiwalu	
piosenki	w	danym	mieście,	która	reklamując	festiwal,	promuje	także	miasto	i	cały	
region).	Ponadto,	działania	promocyjne	na	rzecz	konkretnego	terytorium	mogą	
prowadzić	podmioty,	niezwiązane	z	nim,	będące	osobami	 �izycznymi	 lub	 insty-
tucjami.	Wreszcie	dana	 jednostka	terytorialna	z	dużym	prawdopodobieństwem	
jest	 częścią	większego	 organizmu	 przestrzenno-administracyjnego	 (np.	miasto	
i	powiat	lub	miasto	i	województwo),	który	może	prowadzić	własne	działania	pro-
mocyjne	mające	wpływ	także	na	kształtowanie	wizerunku	podległej	jednostki.
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Event	marketing	

Event	marketing	 jest	 narzędziem	 promocyjnym,	 polegającym	 na	 organizo-
waniu	 różnego	 rodzaju	 imprez	masowych	 (wydarzeń),	 służących	 do	 realizacji	
określonych	 celów	 �irmy	wobec	otoczenia	wewnętrznego	 i	zewnętrznego,	 czyli	
klientów,	decydentów,	kontrahentów,	środowisk	opiniotwórczych	i	pracowników	
(Chlechowicz	2009,	s.	56).	Stanowi	zespół	działań	uzupełniających	sprzedaż	oso-
bistą	i	marketing,	koordynujących	je	i	wspomagających	ich	efektywność	(Russel,	
Lane	2000,	s.	413).	Elementy	event	marketingu	stanowią	składowe	public	rela-
tions	oraz	narzędzie	promocji	sprzedaży	w	zastosowaniach	zarówno	konsumenc-
kich,	jak	i	biznesowych	(Kotler	1999,	s.	614).	Należy	podkreślić	znaczenie	event	
marketingu,	jako	ważnej	formy	promocji	nie	tylko	�irm	i	marek,	ale	także	idei.

Do	 rozwoju	event	marketingu	przyczyniło	 się	 poszukiwanie	 narzędzi,	 które	
mogłyby	 stać	 się	 skutecznym	 instrumentem	 w	budowaniu	 relacji	 z	klientami	
i	współpracownikami.	Możliwość	bezpośredniego	spotkania	i	kontaktu	z	produk-
tem	doskonale	wpływa	na	relacje	z	otoczeniem.	Event	 jest	jednym	z	instrumen-
tów	public	relations,	mającym	na	celu	zainteresowanie	otoczenia	(w	tym	także	
mediów).	Do	eventów	 zaliczymy	różnego	 rodzaju	konferencje,	 targi,	 jubileusze,	
imprezy	sportowe,	a	także	wydarzenia	motywacyjne	i	społeczne.	

Event	 marketing	 jest	 jednym	 z	najskuteczniejszych	 narzędzi	 komunikacyj-
nych,	 gdyż	 charakteryzuje	 się	 dwukierunkowością.	 Z	jednej	 strony	 oddziałuje	
na	wybrane	podmioty	 przez	 prezentowanie	własnych	 idei,	 a	z	drugiej	 pozwala	
poznać	opinie	i	postawy	odbiorców.

W	zależności	od	potrzeb	i	możliwości,	eventy	przybierają	różną	formę	i	wiel-
kość.	 Wyróżnia	 się	 cztery	 podstawowe	 grupy	 wydarzeń	 marketingowych	 ze-
wnętrznych	i	wewnętrznych	(Chlechowicz	2009,	s.	56):

−	 institutional	 events	 –	wydarzenia	 społeczne	 organizowane	 przez	 władze	
publiczne,	 skierowane	 do	 obywateli,	 wyborców	 i	organizacji;	 należą	 do	
nich	jubileusze,	sympozja	i	inne	różne	obchody,

−	 business	 events	 –	wydarzenia	 biznesowe	 służące	 poprawie	 komunikacji	
w	ramach	struktur	wewnętrznych	z	pracownikami,	dostawcami,	dealerami	
i	innymi	partnerami	handlowymi,

−	 incentivies	events	–	wydarzenia	motywacyjne,	służące	podniesieniu	moty-
wacji	pracowników	wewnętrznych	oraz	osób	współpracujących	z	�irmą,

−	 special	events	–	wydarzenia	specjalne,	niecodzienne	imprezy,	służące	głów-
nie	komunikacji	z	klientem.

W	promocji	miasta	i	regionu	najlepiej	sprawdzają	się	institutional	events	oraz	
special	events.
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Eventy	–	narzędzia	kształtujące	wizerunek	miasta

Do	działań	komunikacyjnych	miasta	należy	zaliczyć	wszystkie	bezpośrednie	
i	pośrednie	formy	i	środki	wymiany	informacji	pomiędzy	miastem	a	jego	grupa-
mi	docelowymi.	Eventy	stanowią	w	tym	przypadku	niezwykle	istotny	instrument	
komunikowania	pożądanego	wizerunku	miasta	 i	regionu.	Oczywiście	kluczowy	
jest	adekwatny	dobór	charakteru	samego	wydarzenia	do	celów	wizerunkowych.	
Ponadto	należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	spójność	cech	eventu	z	atrybutami	
wizerunku,	gdyż	będzie	ona	gwarantem	wyższej	skuteczności	i	efektywności	wy-
korzystania	tego	instrumentu.	Organizowanie	wydarzeń,	szczególnie	tych	o	naj-
większym	zasięgu,	jest	bardzo	popularne,	ponieważ	dzięki	niemu	miasto	zyskuje	
rozgłos	 i	uwagę	mediów	oraz	 jest	w	stanie	 przyciągnąć	 duże	 grupy	 odbiorców	
(Glińska	i	in.	2009,	s.	126).	Eventy	cykliczne	stają	się	też	często	wizytówką	miasta,	
np.	 Festiwal	 Polskiej	 Piosenki	 w	Opolu,	 Festiwal	 Polskich	 Filmów	 Fabularnych	
w	Gdyni,	Piknik	Country	w	Mrągowie,	Festiwal	Teatralny	Malta	w	Poznaniu,	czy	
Jarmark	Św.	Dominika	w	Gdańsku.

W	kształtowaniu	wizerunku	miasta	wśród	 jego	mieszkańców	eventy	 odgry-
wają	 także	 znaczną	 rolę.	Do	najczęściej	 stosowanych	 rodzajów	należą	 imprezy	
plenerowe,	 takie	 jak	 dni	 miasta,	 festyny,	 czy	 też	 imprezy	 promujące	 lokalne	
walory	 kulturowe	 i	środowiskowe,	 imprezy	 nawiązujące	 do	 lokalnych	 tradycji	
kulinarnych	itp.	(Glińska	i	in.	2009,	s.	131).	Integrują	one	mieszkańców,	pomagają	
w	budowaniu	więzi,	a	dla	wielu	uczestników	są	okazją	do	zwyczajnego	poznania	
się	i	wspólnego	spędzenia	czasu.

Jednym	z	ważnych	powodów	organizacji	wydarzeń	przez	jednostki	terytorial-
ne	jest	brak	posiadania	na	tyle	atrakcyjnych	walorów,	aby	przyciągnąć	zaintere-
sowanych,	w	tym	głównie	turystów,	mieszkańców	sąsiednich	rejonów	oraz	inwe-
storów	(Florek	2006,	s.	157).	Wówczas	celem	działań	tego	typu	jest	zbudowanie	
lub	 zwiększenie	 samej	 świadomości	 istnienia	 danego	 regionu.	W	tym	aspekcie	
bardzo	pożądane	są	eventy	cykliczne	oraz	prestiżowe	(np.	organizacja	Światowej	
Wystawy	EXPO,	Mistrzostw	Europy	w	Piłce	Nożnej	 itp.).	To	dzięki	 takim	wyda-
rzeniom	miasto	może	wzbudzić	specjalne	zainteresowanie	mediów	(w	pewnym	
określonym	 czasie).	 Ponadto	 często	 przekaz	 medialny	 ma	 ponadregionalny	
zasięg	 oddziaływania.	 Władze	 samorządowe	 kreują	 więc	 nowe,	 nietypowe	
przedsięwzięcia,	które	stają	się	szczególnie	skuteczne,	jeśli	pozostają	w	ścisłym	
związku	z	charakterem,	nazwą	czy	historią	danego	regionu	(np.	zawody	w	płuka-
niu	złota	w	Złotoryi,	Targi	Wierzby	w	Wierzbniku).	Dużą	popularnością	cieszą	się	
także	jednorazowe	wydarzenia,	o	różnej	skali	oddziaływania,	które	często	tylko	
na	jeden	dzień	zwracają	uwagę	adresatów.	Nierzadko	w	swym	założeniu	organi-
zacja	tego	typu	przedsięwzięć	ma	przyciągnąć	potencjalnych	nabywców	jednym	
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elementem,	aby	przy	okazji	pokazać	inne,	interesujące	produkty	miasta	i	regionu.	
W	ten	 sposób	 obok	 korzyści	 niematerialnych	 –	wizerunkowych	 i	prestiżowych	
–	przedsięwzięcia	podejmowane	przez	 regiony	mogą	przynieść	konkretne,	wy-
mierne	korzyści	�inansowe.	

W	 tym	 miejscu	 należy	 podkreślić	 znaczenie	 prawidłowej	 organizacji	 tych	
imprez,	gdyż	w	skrajnym	przypadku	event	może	wręcz	zaszkodzić,	zamiast	przy-
nieść	zamierzony	rezultat,	zatem	ich	organizacją	powinni	zajmować	się	profesjo-
nalni	organizatorzy	spotkań	(Kalinowska-Żeleźnik,	Sidorkiewicz	2010,	s.	52).

Różne	 formy	 eventów,	 takie	 jak	 festiwale,	 konkursy,	 jubileusze,	 wystawy,	
kiermasze,	 festyny	 i	spartakiady,	 stanowią	 ważne	 instrumenty	 przekazywania	
i	pozyskiwania	przez	miasta	informacji	marketingowych	(w	tym	także	promocyj-
nych,	które	będą	kształtowały	wizerunek	danej	miejscowości).	Eventy	zapewniają	
wysoki	stopień	możliwości	integracji	i	koordynacji	tego	narzędzia,	co	może	pro-
wadzić	 do	wzmocnienia	 tzw.	 efektu	 synergicznego	 (Hołderna-Mielcarek	 1998,	
s.	26).	O	efekcie	synergicznym	można	mówić	w	sytuacji,	kiedy	działania	danego	
miasta	 uda	 się	 włączyć	 w	działania	 marketingowe	 (w	 tym	 także	 promocyjne)	
innego	podmiotu,	 np.	 jednostki	 terytorialnej	wyższego	 rzędu	 lub	 innej	 organi-
zacji	 niezwiązanej	 z	władzami	 samorządowymi.	 Efekt	 ten	 będzie	 tym	większy,	
im	silniej	władze	lokalne	będą	angażować	się	w	rozmaite	imprezy	o	charakterze	
marketingowym	(np.	eventy)	organizowane	na	ich	terenie	przez	inne	podmioty,	
ale	także	im	częściej	w	kampaniach	marketingowych	�irm,	a	także	w	działaniach	
informacyjno-promocyjnych	prowadzonych	przez	grupy	społeczne,	a	nawet	poje-
dyncze	osoby	(w	tym	liderów	opinii)	pojawiać	się	będą	takie	ich	charakterystyki	
jak:	miejsce	lokalizacji	działalności,	główny	obszar	wpływów	rynkowych,	miejsce	
zdobywania	wykształcenia,	miejsce	wypoczynku,	a	także	ich	sympatie	i	przywią-
zanie	emocjonalne	do	niektórych	rejonów	kraju,	zwane	patriotyzmem	lokalnym	
(Szromnik	2010,	s.	38).

Przykładem	eventu	skutecznie	oddziałującego	na	wizerunek	miasta	wykorzy-
stującego	efekt	synergiczny	jest	Heineken	Open’er	Festival	w	Gdyni.

Heineken	Open’er	Festival	w	Gdyni

Heineken	 Open’er	 Festival	 jest	 nie	 tylko	 największym	 eventem	 odbywają-
cym	się	na	terenie	Gdyni,	ale	 jednocześnie	jest	 jednym	z	największych	festiwali	
muzycznych	w	Europie	 Jego	 organizatorem	 jest	 agencja	 koncertowa	 Alter	 Art,	
a	głównym	 partnerem	 miasto	 Gdynia.	 Pierwsza	 edycja	 festiwalu	 odbyła	 się	
w	2003	roku.	Przez	kolejne	 trzy	 lata	zlokalizowany	był	na	Skwerze	Kościuszki.	
Potem	wydarzenie	rozrosło	się	do	tego	stopnia,	że	od	2006	r.	wszystkie	kolejne	
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odsłony	przeniesiono	na	 teren	 lotniska	w	Gdyni	Kosakowo.	W	2011	 r.	 impreza	
obejmowała	teren	75	ha	(Heineken	Open’er	Festival	2014).	

Od	2009	r.	impreza	trwa	cztery	dni,	a	setki	artystów	występują	w	tym	czasie	
na	co	najmniej	czterech	scenach	–	tzw.	Main	Stage,	Tent	Stage,	World	Stage	oraz	
Young	Talent	Stage.	Z	Festiwalem	powiązany	jest	także	szereg	mniejszych	imprez	
i	pokazów,	jak	chociażby	Fashion’er,	czyli	pokaz	(w	specjalnym	namiocie)	kolekcji	
kilku	wybranych	przez	organizatorów	debiutujących	 i	niszowych	projektantów	
mody	(Heineken...	2014).

Heineken	Open’er	Festival	był	też	wielokrotnie	nagradzany.	Obok	dwukrotnie	
zdobytej	prestiżowej	nagrody	Najlepszy	Duży	Festiwal	(Best	Major	Festival)	Eu-
ropean	Festival	Awards,	jest	także	laureatem	Sztormów	Roku	Gazety	Wyborczej,	
konkursu	 Top	 Eventy	 2007	 organizowanego	 przez	 miesięcznik	 Press,	 został	
uznany	 przez	 słuchaczy	 Trójkowego	 Domu	 Kultury	 za	 Wydarzenie	 kulturalne	
roku,	jeden	z	najlepszych	20	festiwali	w	Europie	(„The	Times”),	a	nawet	za	jeden	
z	„Polskich	Symboli”	wybranych	przed	Fundację	Kocham	Polskę	(obok	Solidarno-
ści,	Mikołaja	Kopernika,	Morza	Bałtyckiego	czy	odsieczy	wiedeńskiej)	(Heineken...	
2014).

Heineken	Open’er	Festival	należy	do	kategorii	special	events.	Jest	to	impreza	
ogólnodostępna	(chęć	uczestnictwa	trzeba	jednak	wyrazić	kupnem	biletu),	plene-
rowa,	cykliczna	(odbywa	się	raz	w	roku,	w	pierwszym	tygodniu	lipca),	o	typowo	
rozrywkowym	charakterze,	której	zasięg	jest	masowy.	Heineken	Open’er	Festival	
w	głównej	mierze	opiera	 się	na	pasywnym	uczestnictwie,	 jednak	niektóre	 jego	
elementy	(jak	konkursy	organizowane	w	niektórych,	specjalnie	przygotowanych	
namiotach)	 są	 nastawione	 na	 interakcję	 z	uczestnikami.	 Należy	 podkreślić,	 iż	
Heineken	Open’er	 Festival	 realizuje	 bardzo	 szerokie	 cele,	 odbiegające	 od	 zwy-
kłego	 nagłośnienia	 marki	 Heineken	 i	podążającej	 za	 tym	 poprawy	 wyników	
�inansowych	na	skutek	zwiększenia	sprzedaży	produktów	�irmy.	Organizatorzy	
w	ramach	czterodniowego	Festiwalu	propagują	zachowania	ekologiczne,	a	także	
starają	się	kształtować	opinie	uczestników	wydarzenia	–	np.	organizując	pokazy	
mody	mniej	znanych	lub	debiutujących	projektantów.

Należy	w	tym	miejscu	zaznaczyć	wkład	miasta	Gdynia,	które	od	czasu	przeno-
sin	Festiwalu	na	lotnisko	Kosakowo	zapewnia	uczestnikom	darmowy	transport	
spod	dworca	kolejowego	na	 teren	 imprezy.	Gdynia,	będąc	głównym	partnerem	
Festiwalu,	wykorzystuje	ten	fakt	do	własnych	akcji	promocyjnych	kreując	wize-
runek	miasta	otwartego	z	wykorzystaniem	hasła	promocyjnego:	OPEN	CITY	for	
OPEN’ER	FESTIVAL.	Hasło	to	stanowi	wyraźną	kontynuację	strategii	promocyjnej	
Gdyni,	zapoczątkowanej	w	2004	r.	przez	kampanię	wizerunkową	„Otwarte	miasto	
dla	otwartych	ludzi”	(Gdynia	2014).
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Korzyści	 promocyjne,	 które	 bezpośrednio	 i	pośrednio	 przekładają	 się	 na	
kształtowanie	 wizerunku	 Gdyni,	 znacznie	 przewyższają	 poniesione	 nakłady,	
w	tym	udzielenie	organizatorowi	wsparcia	logistycznego	i	�inansowego.	Na	czas	
festiwalu	całe	miasto	jest	pełne	symboli	Heineken	Open’er	Festival	obowiązkowo	
z	logo	 Gdyni	 i	hasłem	 promującym.	 Elementy	 specjalnie	 opracowanego	 syste-
mu	 identy�ikacji	 wizualnej	 pojawiają	 się	 na	 sześciu	 bramownicach	 witających	
kierowców	 na	 głównych	 ciągach	 komunikacyjnych	 prowadzących	 do	 miasta.	
Ponadto	znajduje	się	na	masztach	i	latarniach	miejskich,	a	nad	najważniejszymi	
ulicami	miasta	oraz	na	budynku	kolejowego	Dworca	Głównego	rozwieszone	są	
bannery.	Uczestnicy	Festiwalu	otrzymują	w	specjalnym	punkcie	 informacyjnym	
nie	tylko	informacje	dotyczące	lokalnych	atrakcji	turystycznych,	ale	nawet	butelki	
specjalnie	oznaczonej	wody	mineralnej,	co	jest	szczególnie	miłym	podarunkiem	
w	zazwyczaj	upalne	lipcowe	dni.	W	efekcie,	mimo	iż	Gdynia	nie	zajmuje	się	bez-
pośrednio	promocją	samego	wydarzenia	(leży	to	w	gestii	głównego	organizatora,	
czyli	agencji	Alter	Art),	korzysta	z	jej	działań	marketingowych,	które	siłą	rzeczy	
uwzględniają	lokalizację.	Tak	więc	władze	miasta	bardzo	efektywnie	wykorzystu-
ją	efekt	synergiczny.	Kształtowanie	wizerunku	Gdyni	jako	miasta	otwartego	jest	
znacznie	 łatwiejsze	 i	skuteczniejsze,	 gdy	w	procesie	 promocji	wykorzystywany	
jest	odbywający	się	cyklicznie	Heineken	Open’er	Festival.	

Uczestnicy	 festiwalu	 są	 autorami	 wielu	 relacji	 słownych,	 fotogra�icznych	
oraz	 �ilmowych,	 które	 publikują	 za	 pomocą	 portali	 społecznościowych	 (m.in.	
Facebook,	Twitter,	Instagram)	(Heineken...	2014).	Korzyścią	dla	uczestników	jest	
oczywiście	 satysfakcja	 z	udziału	 w	dobrze	 zaplanowanym	 i	zorganizowanym	
wydarzeniu	 rozrywkowym,	wpisująca	 się	 na	 dodatek	w	nowoczesny	 styl	 życia	
młodych	 ludzi.	 Zysk	 �inansowy	 organizatora	 pochodzący	 z	dystrybucji	 biletów	
jest	równie	oczywisty.	Tylko	w	roku	2013	liczba	uczestników	Festiwalu	wyniosła	
85	000	(Heineken...	2014).	

Należy	 podkreślić,	 iż	 na	 skutek	 podpisania	 korzystnych	 umów	 z	organiza-
torem	 imprezy,	 miasto	 udzielając	 pomocy	 organizacyjnej	 i	�inansowej,	 mogło	
wykorzystać	festiwal	do	lokalnej	promocji,	a	także	skorzystać	z	trudno	dostępnej	
(bardzo	kosztownej)	promocji	w	mediach	–	i	to	o	zasięgu	światowym.	Dla	odbior-
ców	komunikatu	o	atrakcyjności	turystycznej	i	kulturalnej	Gdyni,	którzy	nie	znają	
miasta,	wsparcie	zaproszeniem	na	Heineken	Open’er	Festival,	stanowi	wystarcza-
jący	powód	do	zainteresowania	się	treścią	przekazu.	Renoma	festiwalu	sprawiła,	
że	jest	jedynym	tego	typu	wydarzeniem,	na	które	bilety	są	dystrybuowane	jeszcze	
zanim	publiczność	pozna	pierwszego	wykonawcę	 (Heineken...	 2014).	Tylko	 tak	
obszerny,	 atrakcyjny	 komunikat	 promocyjny	 ma	 szanse	 wzbudzić	 zaintereso-
wanie	mediów,	a	co	za	tym	idzie	–	dotrzeć	do	największej	liczby	odbiorców	i	nie	
zostać	zniekształconym	przez	nieporozumienia	wynikające	choćby	z	różnic	kul-
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turowych.	 Informacja	o	tym,	że	Heineken	Open’er	Festival	odbywa	się	w	Gdyni,	
dla	tysięcy	fanów	występujących	w	jego	trakcie	zespołów,	niejako	automatycznie	
oznacza,	że	to	(do	tej	pory	nieznane)	miasto	na	Bałtykiem	jest	miejscem	wyjąt-
kowym	(w	 latach	2011–2013	łączna	 liczba	uczestników	festiwalu	wyniosła	ok.	
250	000).	 Wrażenie	 to	 może	 być	 tylko	 spotęgowane	 przez	 udział	 w	imprezie	
i	związany	 z	nią	 ładunek	 wspomnień	 –	a	to	 już	 oddziaływanie	 na	 najgłębsze	
pokłady	 świadomości,	 czy	 wręcz	 podświadomości	 uczestnika,	 które	 stanowią	
ważny	element	postrzegania	wizerunku	danego	miasta.	

Podsumowanie

W	instrumentach	event	marketingu	tkwi	duży	potencjał	promocyjny	dla	jed-
nostek	terytorialnych,	który	przekłada	się	na	kształtowanie	ich	wizerunku.	Z	po-
tencjału	 tego	 skorzystała	 Gdynia,	 która	 efektywnie	 połączyła	 swoje	 naturalne	
predyspozycje,	czyli	kojarzącą	się	z	latem	bliskość	morza	oraz	lasów,	ze	swoistą	
ideową	 zgodnością	 z	Heineken	Open’er	 Festival.	 Do	 przekazu	marketingowego	
samej	 imprezy	 elastycznie	włączono	 te	 cechy	Gdyni	 (otwartość,	 dynamiczność	
i	energia),	które	stanowią	elementy	procesu	kreowania	wizerunku	miasta.	Uru-
chomiło	 to	 efekt	 synergiczny,	 który	 wzmocnił	 efekty	 oddziaływania	 przekazu,	
przy	jednoczesnym	zmniejszeniu	kosztów	promocji	miasta.

Heineken	Open’er	 Festival	 stał	 się	 „perłą	w	koronie”	 działań	 promocyjnych	
Gdyni,	 których	ważnymi	 instrumentami	 są	właśnie	 special	 events.	Wydarzenia	
tego	typu	stanowią	bowiem	nienarzucającą	się	promocję	miasta,	która	jest	na	do-
datek	skierowana	do	bardzo	szerokiego	grona	odbiorców	wykazujących	chęć	do	
tworzenia	sprzężenia	zwrotnego.	Nie	bez	znaczenia	jest	także	prestiż	wynikający	
z	lokalizacji	danej	imprezy.	Ten	rodzaj	eventów	należy	do	bardzo	kosztownych,	ale	
często	koszty	te	jedynie	w	niewielkiej	części	są	ponoszone	przez	władze	danego	
miasta.	W	efekcie	miasto	otrzymuje	niepowtarzalną	możliwość	zorganizowania	
masowej	ekspozycji	wizualnej	nie	tylko	znaków	gra�icznych	i	haseł	reklamowych,	
ale	całego	town	identity.	Fotogra�ie	i	nagrania	z	eventów	lub	wydarzeń	towarzy-
szących	 eventowi	 nagrywane	 są	 przez	wiele	mediów,	 także	 zagranicznych,	 aby	
później	znaleźć	się	w	Internecie.	

Dobrze	 przemyślana	 –	zarówno	 ze	 strony	 organizatorów,	 jak	 i	samorządów	
–	organizacja	 special	 events	 wydaje	 się	 więc	 korzystna	 dla	 wszystkich	 stron,	
a	Gdynia	 i	zlokalizowany	w	niej	 Heineken	 Open’er	 Festival	 są	 jednym	 z	najlep-
szych	przykładów.
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Rola	eventów	w	kształtowaniu	wizerunku	miasta	
na	przykładzie	Heineken	Open’er	Festival	w	Gdyni

Streszczenie
Budowanie	tożsamości	miasta	i	jego	konkretnego	wizerunku	wymaga	stoso-

wania	właściwych	narzędzi	marketingowych.	Do	najważniejszych	z	nich	należą	
instrumenty	event	marketingu.	

Celem	artykułu	jest	identy�ikacja	rodzajów	eventów	oraz	analiza	możliwości	
ich	 wykorzystania	 w	procesie	 kształtowania	 wizerunku	miasta	 na	 przykładzie	
Heineken	Open’er	Festival	w	Gdyni.

W	 artykule	 przedstawiono	 zagadnienie	 wizerunku	 miasta	 oraz	 wybrane	
aspekty	teoretyczne	event	marketingu.	Zidenty�ikowano	też	te	rodzaje	eventów,	
które	najlepiej	wspierają	proces	promocji	miasta.	Na	koniec,	wykorzystując	case	
study	Heineken	Open’er	Festival	opisano	jego	wpływ	na	promocję	Gdyni	i	proces	
kształtowania	wizerunku	miasta.	

słowa	kluczowe:	event,	event	marketing,	wizerunek	miasta,	promocja.
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Współczesne	trendy	w	rozwoju	obiektów	
i	miejsc	spotkań	w	Polsce

Wprowadzenie	

Rosnące	 znaczenie	 przemysłu	 spotkań	 oraz	 stale	 zwiększająca	 się	 liczba	
wydarzeń	 organizowanych	 w	Polsce	 prowadzi	 do	 coraz	 większego	 rozwoju	
destynacji,	 a	tym	 samym	 infrastruktury,	 czyli	 obiektów	 i	miejsc	 spotkań.	Nowo	
powstające	obiekty	wyposażone	są	już	w	najnowsze	rozwiązania	technologiczne,	
a	istniejące	przechodzą	gruntowne	modernizacje	aby	 jeszcze	bardziej	podnieść	
jakość	oferowanych	usług	oraz	sprostać	rosnącym	wymaganiom	organizatorów	
wydarzeń.	W	Polsce	coraz	więcej	miejscowości	aspiruje	do	miana	centrów	bizne-
sowych.	Byłoby	to	niemożliwe	bez	rozwoju	infrastruktury	oraz	obiektów	i	miejsc	
spotkań.

Duża	konkurencja	na	rynku	obiektów	hotelarskich	prowadzi	do	ciągłej	popra-
wy	świadczonych	usług	oraz	do	rozwoju	przestrzeni	konferencyjno-kongresowej	
w	obiektach	oraz	oferty	dodatkowej.	Zarządzający	obiektami,	świadomi	rozwoju	
przemysłu	 spotkań	 oraz	 rosnącej	 liczby	 przyjazdów	 turystów	 biznesowych	 do	
Polski,	 jak	 również	 liczby	 organizowanych	 wydarzeń	 korporacyjnych,	 dosto-
sowują	 przestrzenie	 obiektów	 do	 różnych	możliwości,	 tworząc	 obiekty	 wielo-
funkcyjne	 i	unikalne.	 Powstające	w	Polsce	obiekty	 i	miejsca	 spotkań	 starają	 się	
przyciągnąć	organizatorów	wydarzeń,	dostosowując	swoje	usługi	do	zapotrzebo-
wania	branży.	Każde	tego	typu	działanie	prowadzi	do	rozwoju	tej	ważnej	części	
gospodarki	turystycznej	jaką	jest	przemysł	spotkań	(Milewska,	Włodarczyk	2009,	
s.	323-324).	Zmiany	rynkowe,	popytu	oraz	różnorodności	klientów	są	stale	obec-
ne	w	każdej	branży.	Niepodążanie	za	trendami	i	wolna	reakcja	na	zmiany	może	
doprowadzić	 do	 utraty	 przewagi	 konkurencyjnej	 na	 rynku	 (Davidson,	 Rogers	
2007,	s.	60).	Działania	wokół	produktu	turystyki	biznesowej	nie	mogą	być	oparte	
na	jednorodnym	produkcie,	 lecz	muszą	uwzględniać	najnowsze	zjawiska,	nowe	
technologie	 i	ciągle	 zmieniające	 się	 wymagania	 w	zakresie	 podaży	 usług	 tury-
stycznych	i	biznesowych.
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Rozwój	ekoobiektów

Jednym	 z	wiodących	 obecnie	 trendów	 jest	 moda	 na	 bycie	 „eko”.	 Tendencja	
ta	 swoje	 odzwierciedlenie	 zalazła	 również	 w	obiektach	 i	miejscach	 spotkań.	
Z	badań	zrealizowanych	przez	europejski	oddział	Samsunga	wynika	że	co	trzeci	
mieszkaniec	Europy	wybrałby	na	miejsce	pobytu	obiekt	przyjazny	 środowisku	
(Hotelnews	2012).	Nie	dziwi	więc	fakt,	że	w	ślad	za	tym	zielonym	trendem	po-
dążają	 również	wszelkiego	 rodzaju	 obiekty	 i	miejsca	 spotkań.	Moda	 jednocze-
śnie	 potrzeba	 na	 organizację	 zielonych	 eventów	 wciąż	 jest	 na	 fali	 wznoszącej.	
Społeczna	 odpowiedzialność	 biznesu	 to	 element	 strategii	 którą	 chwali	 się	 już	
większość	 �irm.	 Można	 zaobserwować,	 że	 zapytań	 spływających	 do	 agencji	
eventowych	 i	profesjonalnych	 organizatorów	wydarzeń	 (PCO)	 o	przygotowanie	
zrównoważonych	eventów	jest	coraz	więcej,	jak	również	coraz	częściej	pojawiają	
się	pytania	dotyczące	obiektów	związane	ze	zgodnością	z	działalnością	proeko-
logiczną.	 Najważniejszą	 rolę	 w	obiekcie,	 który	 może	 pochwalić	 się	 zapleczem	
ekologicznym,	będzie	 sprawowała	 technologia	 i	jej	najnowocześniejsze	 rozwią-
zania.	Wszelkie	działania,	które	pozwolą	oszczędzić	energię,	wodę	oraz	pozostałe	
media,	 tym	 samym	minimalizując	 emisję	 szkodliwych	 substancji	 do	 atmosfery,	
to	 główne	 elementy	 green	 venue.	 Kolejnym,	 bardzo	 istotnym	 wyznacznikiem	
zielonego	obiektu,	 jest	 odpowiedni	 personel.	Kierując	 się	 zasadami	 Społecznej	
Odpowiedzialności	Biznesu	(CSR)	powinny	to	być	osoby	ze	społeczności	lokalnej	
świadome	wymogów	ekologii,	wprowadzające	proekologiczne	praktyki	również	
w	swoim	codziennym	życiu.	Bardzo	 istotnym	elementem	w	zarządzaniu	obiek-
tem	uwzględniającym	trend	jest	ekologiczna	oferta	lokacji.	

Konieczność	 podjęcia	 działań	 związanych	 z	ochroną	 środowiska	 już	 dawno	
dostrzegły	 sieci	 hotelowe.	 Starwood	Hotels	&	Resort	w	Polsce	 przeprowadziło	
ankietę	 wśród	 swoich	 500	 gości,	 której	 wyniki	 wskazały,	 że	 dla	 94%	 respon-
dentów	ekologia	ma	duże	znaczenie,	a	84%	stwierdziło,	że	stara	się	postępować	
na	co	dzień	ekologicznie.	Ponad	połowa	ankietowanych	stwierdziła,	że	wdrażane	
przez	hotel	inicjatywy	ekologiczne	mogą	być	czynnikiem	decydującym	o	wyborze	
obiektu	(Raport	o	znaczeniu	ekologii	w	hotelu	2013).

Wiele	obiektów	stara	 się	wprowadzać	zieloną	politykę	do	swojej	oferty,	 ale	
tylko	nieliczne	mogą	poszczycić	się	nagrodami	czy	certy�ikatem	w	tym	zakresie.	
Jednym	 z	takich	 pożądanych	 ecocerty�ikatów	 jest	 LEED-Leadership	 in	 Energy	
and	 Environmental	 Design,	 nadawany	 przez	 niezależną	 amerykańską	 organi-
zację	 Green	Building	 Council.	 Certy�ikatem	LEED	mogą	 poszczycić	 się	 głównie	
budynki	komercyjne.	Polski	przemysł	spotkań	także	doczekał	się	tego	zaszczytu.	
Certy�ikat	LEED	 ‘Gold’	Application	 In	Process	 został	przyznany	hotelowi	Hamp-
ton	by	Hilton	Warsaw	City	Centre	 jeszcze	przed	 jego	otwarciem.	Obiekt	 został	
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doceniony	 głównie	 za	 oszczędność	 energii	 oraz	 wykorzystanie	 nowoczesnych	
technologii	i	materiałów	przyjaznych	dla	środowiska.	Wyróżnia	go	niskie	zużycie	
energii	 i	wody,	oraz	zredukowany	spływ	wody	(Warszawski	Hampton	by	Hilton	
nagrodzony	2014).

Firmy,	 które	 w	swoim	 najbliższym	 otoczeniu	 dbają	 o	przestrzeganie	 norm	
ekologicznych,	już	niebawem	przy	organizacji	wszelkich	wydarzeń	będą	poszuki-
wały	partnerów,	którzy	spełniają	podobne	kryteria.	Takie	działania	wprowadzili	
m.in.	organizatorzy	olimpiady	w	Londynie,	którzy	nałożyli	na	swoich	podwyko-
nawców	 obowiązek	 podjęcia	 starań	 w	kierunku	 wdrożenia	 zasad	 określonych	
przez	standard	BS8901.	Międzynarodowa	norma	określająca	zarządzanie	eventa-
mi	w	sposób	środowiskowo	zrównoważony	została	wprowadzona	przez	British	
Standard	 Institution.	To	pierwszy	standard,	który	określa	zasady	zrównoważo-
nego	systemu	zarządzania	w	przemyśle	oraz	jest	dedykowany	branży	eventowej.	
Odnosi	się	on	do	systemu	zarządzania	stosowanego	przez	�irmy,	które	dostarcza-
ją	różnego	rodzaju	usług	niezbędnych	do	organizowania	wydarzeń.	Stosowanie	
standardu	zobowiązuje	do	wydatkowania	środków	służących	do	monitorowania	
i	minimalizacji	negatywnego	wpływu	eventów	na	środowisko.	To	ogromna	szan-
sa	dla	obiektów	i	miejsc	spotkań,	które	 już	tę	ecopolitykę	wprowadziły	w	życie	
i	jednocześnie	 wyzwanie	 dla	 tych,	 którzy	 właśnie	 planują	 przystosowanie	 do	
zbliżającej	się	ecorzeczywistości	by	nie	zostać	w	tyle	za	najnowszymi	trendami.	
Hotel	Radisson	Blu	w	Krakowie,	 jako	pierwszy	 i	jedyny	dotąd	hotel	na	świecie,	
otrzymał	prestiżowy	certy�ikat	BS	8901.	Obecnie	na	całym	świecie	certy�ikat	BS	
8901	posiada	około	30	�irm.	Są	to	najwięksi	organizatorzy	imprez	oraz	najbar-
dziej	innowacyjne	centra	konferencyjne,	kongresowe	i	rozrywkowe,	jak	np.	Earls	
Court	and	Olympia	w	Londynie,	czy	Meeting	Professionals	International	(„Aktual-
ności	Turystyczne”	2014).

Nowe	znaczenie	hoteli	i	rozwój	centr	konferencyjnych

Niewątpliwie	infrastruktura	w	Polsce	w	ostatnich	latach	rozrosła	się,	a	wraz	
z	nią	 pojawiły	 się	 nowe	 możliwości	 dla	 branży	 spotkań.	 Niegdyś	 hotelarze	
uznawali	 spotkania	 za	poboczną	 i	sezonową	działalność,	 korzystną	w	okresach	
zmniejszonego	ruchu	i	dodatek	do	usługi	organizacji	przyjęć	czy	imprez	okolicz-
nościowych.	Zmieniło	 się	 to	wraz	ze	wzrostem	znaczenia	 turystyki	biznesowej	
oraz	 przemysłu	 spotkań,	 a	sektor	 konferencji	 i	bankietów	 w	hotelach	 stał	 się	
osobną	kategorią	przynoszącą	znaczne	zyski	(Metodologia	badań...	2003).	Rozwój	
cywilizacji	oraz	rosnące	i	wciąż	zmieniające	się	wymagania	turystów	oraz	orga-
nizatorów	wydarzeń	i	turystyki	przyniosły	za	sobą	wiele	zmian,	którym	współ-
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czesne	hotelarstwo	musi	sprostać.	Dynamiczny	rozwój	hotelarstwa	w	Polsce	i	na	
świecie	nastąpił	w	XIX	wieku.	Okres	rewolucji	przemysłowej	 i	wzrost	 turystyki	
masowej,	do	której	przyczynił	się	m.in.	Thomas	Cook,	założyciel	pierwszego	biura	
podróży,	to	czas	wzmożonego	zapotrzebowania	na	nowoczesne	obiekty	i	miejsca	
–	głównie	noclegu	i	spotkań	(Panasiuk,	Szostak	2009,	s.	16).	Widoczna	rewolucja	
w	hotelarstwie	miała	miejsce	po	 II	wojnie	światowej,	kiedy	 to	zaobserwowano	
powstawanie	 licznych	 łańcuchów	 hoteli	 ekonomicznych,	 które	 doprowadziły	
do	znacznej	uni�ikacji	obiektów	hotelowych.	Niewątpliwie	wpływ	na	ten	rozwój	
w	Ameryce	mieli	Howard	 Jonson	 (Ho-Jo)	oraz	Kemmons	Wilson	 (Holiday	 Inn),	
a	w	Europie	sieć	Novotel	(Milewska,	Włodarczyk	2009).

Od	połowy	lat	dziewięćdziesiątych	XX	wieku	można	zaobserwować	następują-
ce	zjawiska	w	branży	hotelarskiej	w	Polsce:

–	 wyraźnie	ukształtowany	rynek	podaży	usług	przewyższający	popyt,	
–	 wyraźne	dążenie	hoteli	do	rozszerzenia	zakresu	oferty	usługowo-handlo-

wej	(Błaszczuk,	Witkowski	2006,	s.	130).
Liczba	 obiektów	 hotelowych	 w	Polsce	 stale	 rośnie	 co	 pokazują	 statystyki	

Głównego	Urzędu	Statystycznego.

Tabela	1.	Liczba	obiektów	i	miejsc	noclegowych	w	Polsce	w	latach	2005-2012

Wyszczególnienie 2005 2010 2011 2012

Obiekty 6723 7206 9121 9483
Obiekty	noclegowe 2200 3223 3285 3414
Hotele 1231 1796 1883 2014
Miejsca	noclegowe 569,9* 610,1* 649,5* 675,4*
Miejsca	noclegowe	
w	obiektach	

169,6* 241,0* 252,5* 264,1*

Miejsca	noclegowe	
w	hotelach

127,5* 176,0* 187* 198,1*

*dane	w	tysiącach.	
Źródło:	Rocznik	Statystyczny	2013.	

Sytuacja	w	branży	hotelarskiej	w	latach	2008-2013	przedstawiała	się	korzyst-
nie.	W	tym	okresie	zaobserwowano	w	Polsce	wzrost	liczby	obiektów	hotelowych	
o	50%	 i	wzrost	 podaży	 pokoi	 o	30%.	 W	polskim	 rynku	 drzemie	 ogromny	 po-
tencjał,	a	potwierdzają	 to	obserwacje	świadczące	o	stabilnym	wzroście	sytuacji	
rynkowej	w	sektorze	hotelarskim	w	Polsce	(Materiały	konferencyjne	Konferencji	
Hotel	Trends	28	listopad	2013	So�itel	Warsaw	Victoria).
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Niegdyś	wymagania	turystów	co	do	miejsca	noclegu	były	mniejsze,	współcze-
sne	oczekiwania	gości	są	już	inne	niż	w	ubiegłym	wieku	i	nadal	będą	się	zmieniać	
(Błaszczuk,	Witkowski	2006,	s.	27)

Tabela	2.	Zróżnicowanie	potrzeb	gości	hotelowych	ze	względu	na	cel	podróży

Cel	podróży Przykłady
Praca Konferencje,	narady,	szkolenia,	przygotowanie	i	zawieranie	transakcji,	

badanie	rynku,	akwizycja,	zaopatrzenie
Nauka Wykłady,	konsultacje,	egzaminy
Osobiste Wydarzenia	rodzinne	(śluby,	chrzciny,	pogrzeby),	zakupy,	powrót	„do	

korzeni”
Wypoczynek Zmiana	klimatu,	poznawanie	nowych	regionów,	czynne	uprawianie	

rekreacji
Sport Udział	w	zawodach,	meczach,	kibicowanie

Źródło:	Gworys	i	in.	(2003,	s.	109).

Biorąc	pod	uwagę,	że	hotele	były	postrzegane	jako	element	w	realizacji	celu	
co	zostało	przytoczone	w	tabeli	2,	w	zdziwienie	może	wprowadzić	fakt,	że	obec-
nie	to	obiekty	hotelowe	stały	się	 jednym	z	głównych	celów	podróży.	To	obecne	
zjawisko	pokazuje,	że	lokalizacja	kompleksu	znakomicie	podnosi	walory	wypo-
czynkowe	miejscowości,	przyciąga	turystów	indywidualnych	i	grupy,	umożliwia	
organizowanie	dużych	 imprez	regionalnych,	kulturalnych	 i	sportowych	 i	innych	
(Błaszczuk,	Witkowski	2006,	s.	9).

Powstają	superluksusowe	hotele	dla	klientów	elitarnych,	które	swym	standar-
dem	przewyższają	normy	określone	dla	hoteli	pięciogwiazdkowych	(Błaszczuk,	
Witkowski	2006,	s.	29).	Widoczny	rozwój	obiektów	i	miejsc	spotkań	–	zwłaszcza	
hoteli	można	zaobserwować	w	kilku	aspektach:

–	 obiekty	zabytkowe,	pałace	i	dworki	są	adaptowane	na	hotele,	
–	 powstają	 hotele	 dedykowane	 sektorowi	 biznesu,	 nastawione	 głównie	 na	

organizację	szkoleń,	konferencji	oraz	wszelakich	wydarzeń	MICE,	
–	 powstają	 obiekty	 ukierunkowane	 na	 wypoczynek	 i	relaks,	 w	miejscach	

o	dużych	walorach	turystycznych	(Milewska,	Włodarczyk	s.	327),
–	 powstają	hotele	ukierunkowane	na	usługi	spa	&	welness.	
Obecnie	hotel	oferujący	podstawowe	usługi	noclegowe	i	gastronomiczne	nie	

jest	 już	 obiektem	 przyciągającym	 uwagę	 turystów	 indywidualnych	 i	bizneso-
wych.

Zmiany	popytu	oraz	nasilająca	 się	 konkurencja	na	 rynku	obiektów	hotelar-
skich	 prowadzą	 do	 zwiększonego	 zapotrzebowania	 na	 usługi	 dodatkowe	 do	
których	zalicza	się:
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–	 usługi	 komplementarne	 –	bezpłatne,	 zintegrowane	 z	podstawowymi	 np.	
szatnia	depozyt,	informacja	turystyczna,	budzenie,

–	 fakultatywne	odpłatne,	zazwyczaj	nieobowiązkowe	dla	hotelu,	ale	pożąda-
ne	 przez	 gości,	 np.	 występy	 artystów,	 organizacja	 konferencji,	 wynajem	
samochodów,	usługi	rekreacyjne,

–	 towarzyszące	odpłatne	–	punkty	handlowe	i	usługowe	niezwiązane	bezpo-
średnio	z	hotelem,	ale	znajdujące	się	na	jego	terenie,	np.	sklep	z	pamiątka-
mi,	fryzjer,	kwiaciarnia	(Mitura,	Koniuszewska	2008,	s.	56).

Rozwój	 usług	 dodatkowych	 w	hotelarstwie	 spowodował	 rozwój	 obiektów	
z	rozbudowanym	zapleczem	spa	&	wellness,	strefą	rozrywki,	położonych	z	dala	od	
dużych	aglomeracji.	Wzrost	pobytów	wypoczynkowych,	rodzinnych	i	o	charakte-
rze	wellness	 to	 trend,	który	zagościł	 już	w	sektorze	obiektów	 i	miejsc	 spotkań.	
Infrastruktura	 hotelarska	w	Polsce	w	tej	 dziedzinie	 nie	ma	 się	 czego	wstydzić.	
Większość	hoteli	wysokiej	klasy	posiada	 już	najwyższej	 jakości	 zaplecze	 spa	&	
wellness.	 Wyjazdy	 weekendowe	 czy	 dłuższe	 pobyty	 wypoczynkowe	 w	Polsce	
w	hotelach	3-,	4-,	5-gwiazdkowych	zaczynają	na	stałe	gościć	w	naszym	życiu	(Ma-
teriały	konferencyjne	Konferencji	Hotel	Trends	28	listopad	2013	So�itel	Warsaw	
Victoria).

Organizatorzy	 poszukują	miejsc	 nietuzinkowych	 i	przede	wszystkim	wielo-
funkcyjnych.	Wraz	ze	wzrostem	i	rozbudową	infrastruktury	miejsc,	hoteli,	rosną	
również	wymagania	organizatorów	dotycące	cech	danych	lokalizacji.	Tradycyjna	
sala	konferencyjna	w	hotelu	dobrej	klasiy	to	już	za	mało	aby	dane	miejsce	zostało	
wybrane	do	organizacji	eventu.	Oprócz	charakteru	i	lokalizacji	obiektu	ważny	jest	
również	komfort	pracy	uczestników	szkolenia	lub	konferencji.	W	wielu	przypad-
kach	do	tej	pory	o	wyborze	obiektu	decydowały	liczba	miejsc	noclegowych,	wy-
posażenie	sal	konferencyjnych,	komfortowe	pokoje	czy	dobra	kuchnia.	Obecnie	
organizatorzy	spotkań	szukają	obiektów,	które	w	dużej	mierze	ułatwią	im	przy-
gotowanie	wydarzenia.	Przestronna	sala	o	minimalnej	wysokości	5	metrów,	moż-
liwość	podwieszenie	pod	su�item	kilkuset	kilogramów	sprzętu	multimedialnego,	
bliskość	garderoby	czy	przestronne	drzwi	umożliwiające	wjechanie	samochodów	
osobowych	oraz	parterowa	lokalizacja	sali,	która	umożliwia	wszystkim	sprawny	
montaż	 i	demontaż,	 to	 obecnie	 najbardziej	 pożądane	 cechy	 obiektów,	 których	
poszukują	profesjonalni	organizatorzy	wydarzeń.	Zwiększone	zapotrzebowanie	
na	 eventowe	 elementy	 wyposażenia	 lokacji	 pociągnęło	 za	 sobą	 rozwój	 nowej	
klasy	 obiektów	 jakimi	 są	 hotele	 konferencyjno-eventowe.	 Spowodowało	 to,	 że	
powstające	obiekty	hotelarskie	oraz	inne	lokacje	mające	być	w	przyszłości	prze-
znaczone	 do	 organizacji	 wydarzeń,	 coraz	 częściej	 są	 konsultowane	 z	szerokim	
gronem	branży	 eventowej.	 Takiej	 konsultacji,	 jako	 jeden	 z	pierwszych,	 dokonał	
m.in.	Mazurkas	Conference	Centre	&	Hotel****	w	Ożarowie	Mazowieckim,	a	na-
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stępnie	m.in.	Hotel	Andel’s	w	Łodzi,	Hotel	Warszawianka	w	Jachrance	czy	Hotel	
Narvil	Conference	&	Spa	****	w	Serocku,	które	już	na	etapie	budowy	wzięły	pod	
uwagę	rosnące	zapotrzebowanie	branży	eventowej	do	organizacji	wydarzeń.	To	
właśnie	organizatorzy	wydarzeń	oraz	szerokie	grono	specjalistów	branży	doce-
nili	wielofunkcyjność	oraz	multieventowe	rozwiązania	jakie	znajdują	się	w	Hotelu	
Narvil	Conference	&	Spa	****,	uznając	go	za	najlepsze	Event	Venue	2012	w	Polsce	
w	konkursie	MP	Power	Awards	organizowanym	przez	portal	MeetingPlanner.pl	
(Gala	MP	Power	Awards	2013).

Szybki	postęp	 technologii	 sprawia,	 że	na	 rynku	pojawiają	 się	 coraz	nowsze	
rozwiązania.	Chyba	nikt	zwłaszcza	w	branży	spotkań,	nie	podróżuje	bez	laptopa,	
smartfona	czy	tabletu.	Jeżeli	społeczeństwo	jest	tak	bardzo	zinformatyzowane,	po-
dobnie	musi	być	z	obiektami.	Dostęp	w	hotelach	do	bezpłatnego	Wi-Fi	to	już	pod-
stawa,	jednak	o	zwiększony	transfer	umożliwiający	przeprowadzenie	konferencji	
wideo	już	nie	jest	tak	łatwo,	a	lista	stale	rośnie.	Hiszpański	Instituto	Tecnológico	
Hotelero	we	współpracy	ze	studiem	projektowym	SerranoBrothers	przygotował	
projekt	prezentujący	ich	spojrzenie	na	rozwój	branży	hotelowej,	w	którym	domi-
nuje	zaawansowana	technologia	i	możliwości	personalizacji	hotelowych	wrażeń.	
Stworzone	miejsce	o	nazwie	 ITH	Room	Xperience	 to	prototypowy	pokój,	który	
łączy	 najnowszą	 technologię	 w	rewolucyjną	przestrzeń,	 która	 spełnia	 oczeki-
wania	 gości	 i	pracowników	hotelu.	 Pokazuje	 jak	 technologie,	 oprogramowanie,	
aplikacje,	gadżety,	meble	mogą	być	zintegrowane	w	rewolucyjne	i	futurystyczne	
wzornictwo,	 które	 dostarcza	wygodnego	 i	interaktywnego	 doświadczenia	 (ITH	
Hotelero	2013).

Obserwując	 polski	 rynek	 obiektów	 i	miejsc	 spotkań	 można	 zauważyć,	 że	
niektóre	cechy	pokoju	zaproponowanego	przez	ITH	posiada	nowo	wybudowany	
obiekt	w	Warszawie	Sound	Garden	Hotel,	który	jest	jednym	z	pierwszych	samo-
obsługowych	hoteli	w	Polsce,	tuż	obok	hoteli	PURO.	Ten	trend	na	stałe	zagościł	
już	na	rynkach	zagranicznych	i	zbiera	pozytywne	opinie.	W	Polsce	pojawiają	się	
pierwsze	punkty	na	mapie	hotelowej,	jednak	prawdziwa	ekspansja	jeszcze	przed	
nami.

Wzrost	popytu	na	nowoczesne	centra	kongresowe

W	ostatnich	 latach	 obserwuje	 się	 znaczne	 ożywienie	w	przemyśle	 spotkań,	
zwłaszcza	w	liczbie	organizowanych	wydarzeń.	Spowodowane	jest	to	wzrostem	
organizowanych	 spotkań	 korporacyjnych	 oraz	 konferencji	 i	kongresów	 a	także	
wydarzeń	motywacyjnych	czy	targów.
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Tabela	3.	Liczba	spotkań	i	wydarzeń	według	kategorii	w	latach	2009-2012

Kategoria 2009 2010 2011 2012
Kongresy/konferencje 2127 6420 9	873 10	622
Wydarzenia	korporacyjne 1221 9669 10	715 4657
Wydarzenia	motywacyjne 295 903 4051 5305
Targi	wystawy 357 1008 2421 1716
Razem	 4000 18	000 27	060 22	300

Źródło:	Raport	przemysłu	spotkań	i	wydarzeń	w	Polsce	(2013).	

Po	dwuletniej	dominacji	w	liczbie	organizowanych	spotkań	w	kategorii	wyda-
rzeń	korporacyjnych,	w	2012	roku	najwięcej	zorganizowano	kongresów	i	konfe-
rencji	(10	622	spotkania).	Najmniej,	bo	zaledwie	około	11%	wszystkich	spotkań	
stanowią	 targi	 i	wystawy,	 które	 jednak	mimo	 niewielkiej	 liczby	w	porównaniu	
do	 pozostałych	 wydarzeń	 przyciągają	 najwięcej	 uczestników.	 Wydarzenia	 te	
po	wznoszącej	tendencji	w	latach	2005-2011,	w	2012	roku	odnotowały	spadek	
liczebności	(Raport	przemysłu	spotkań	i	wydarzeń	w	Polsce	2013).	Podobna	sy-
tuacja	ma	miejsce	przy	wydarzeniach	korporacyjnych,	jednak	liczba	ta	zapewne	
jest	zaniżona,	gdyż	podczas	zbierania	danych	obiekty	i	miejsca	spotkań	–	głównie	
hotele	–	zasłaniają	się	tajemnicą	handlową	i	nie	ujawniają	pełnej	liczebności	or-
ganizowanych	wydarzeń	korporacyjnych.

Wraz	ze	wzrostem	wydarzeń	rośnie	popyt	na	ich	ciekawe	i	unikalne	lokacje,	
w	tym	 centra	 konferencyjno-kongresowe	 i	targowe.	 Wg	 raportu	 Polskiej	 Izby	
Przemysłu	 Targowego	 z	2012	 r.	 w	Polsce	 funkcjonuje	 9	centrów	 konferencyj-
no-targowych	godnych	uwagi.	Ostatnie	 lata	dały	 jednak	nam	rozkwit	obiektów	
nowej	 generacji,	 które	 obecnie	 są	 na	 �iniszu	 etapu	 budowlanego	 (Raport	 Pol-
skiej	 Izby	 Przemysłu	 Targowego	 2013).	 Pierwszym	 z	nich	 jest	 ICE	 Kraków:	 po-
nad	36	tys.	m2	przestrzeni	konferencyjnej,	 Sala	Audytoryjna	mieści	2000	osób,	
przestronnei	wielofunkcyjne	 foyer	 przystosowane	m.in.	 do	 organizacji	wystaw,	
stoisk	sponsorskich	i	ekspozycyjnych,	a	przy	tym	wyśmienita	lokalizacja	obiektu	
w	centrum	miasta,	to	tylko	niektóre	z	atutów	wielofunkcyjnego	Centrum	Kongre-
sowego	 ICE,	 którego	 inwestorem	 jest	 Gmina	Miejska	 Kraków.	 Centrum	 będzie	
nowoczesnym	 obiektem	 światowej	 klasy,	 spełniającym	 wymagania	 międzyna-
rodowych	 organizacji	 kongresowych	 oraz	 najwyższe	 standardy	 akustyki	 i	me-
chaniki	widowiskowej.	Wysoki	 standard	 budynku	 pozwala	 plasować	 go	wśród	
najbardziej	prestiżowych	 i	ekskluzywnych	 centrów	kongresowych	Europy.	 Jego	
otwarcie	 zaplanowane	 jest	 na	 III	 kwartał	 2014	 roku	 (Materiały	 prasowe	 ICE	
Kraków	 2014).	 Drugim	 projektem	 stworzonym	 według	 najnowocześniejszych	
standardów	 jest	 Międzynarodowe	 Centrum	 Kongresowe	 w	Katowicach,	 które	
uznaje	się	za	największy	tego	typu	obiekt	w	Polsce.	W	sali	wielofunkcyjnej	będzie	
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można	organizować	wydarzenia	do	10	tys.	osób.	Gmach	ten	będzie	dysponować	
także	m.in.	salą	bankietową	dla	1000	osób,	audytorium	dla	600	osób	oraz	cen-
trum	konferencyjnym	dla	1200	osób.	Dzięki	połączeniu	ze	„Spodkiem”	w	Katowi-
cach	powstanie	kompleks	widowiskowo-konferencyjny	mogący	pomieścić	nawet	
21	tys.	uczestników.	Inwestorem	jest	Miasto	Katowice.	Stolica	Górnego	Śląska	jest	
obecnie	jednym	z	najważniejszych	miast	w	Polsce	pod	względem	liczby	wydarzeń	
konferencyjnych	i	spotkań	�irmowych.	Zgodnie	z	raportem	rynku	turystyki	bizne-
sowej	w	Katowicach	w	roku	2012	zorganizowano	tu	ponad	6	tys.	spotkań	bizne-
sowych,	w	których	uczestniczyło	ponad	0,5	miliona	osób	(Cieślikowski	2013).

Wykorzystanie	infrastruktury	po	EURO	2012

Początki	 XXI	wieku	 to	 rozkwit	 podaży	 obiektów	konferencyjnych.	W	Polsce	
silny	wzrost	możemy	zaobserwować	w	latach	2010-2012,	w	tym	czasie	przygo-
towywano	 jedną	 z	ważniejszych	 imprez	 Europy	 –	Mistrzostwa	 Europy	 w	Piłce	
Nożnej	EURO	2012.	Dzięki	organizacji	tego	wydarzenia	powstało	m.in.	5	stadio-
nów	(w	Warszawie,	Poznaniu,	Wrocławiu,	Gdańsku,	Krakowie)	oraz	infrastruktu-
ra	dodatkowa:	hotele,	centra	konferencyjne	i	inne.	Jest	to	doskonały	przykład	na	
to,	jak	duże	znaczenie	dla	rozwoju	miejscowości	i	regionów	ma	pozyskiwanie	dla	
Polski	dużych	wydarzeń	międzynarodowych.	Ogromnym	wyzwaniem	po	EURO	
2012	było	udowodnienie,	że	dane	obiekty	będą	w	stanie	utrzymać	się	oraz	zapeł-
nić	areny	nie	tylko	kibicami	piłkarskimi.	Wszystkie	stadiony	są	wykorzystywane	
w	przemyśle	spotkań	i	branży	eventowej	w	bardzo	szerokim	spectrum,	co	poka-
zuje	unikalność	i	wielofunkcyjność	danych	obiektów.	

Nowe	życie	obiektów	postindustrialnych

Od	kilku	lat	dużą	popularnością	w	organizacji	bankietów,	konferencji	i	szko-
leń	cieszą	się	obiekty	postindustrialne.	Miasta,	gminy	i	województwa	pokładają	
w	tych	obiektach	nadzieję	na	pobudzenie	zarówno	biznesu,	jak	i	turystyki,	dlate-
go	dokonują	tak	licznych	renowacji	i	rewitalizacji.	Również	organizatorzy	wyda-
rzeń	cenią	sobie	te	przestrzenie	głównie	z	uwagi	na	możliwość	dopasowania	wie-
lu	 rozwiązań	 do	 oczekiwań	 klientów.	Nietuzinkowe	 otoczenie	 i	nieograniczona	
przestrzeń	to	dwa	elementy	przemawiające	za	obiektami	tego	typu	przytaczane	
przez	organizatorów	wydarzeń	(MICE	Venue	Raport	2014).	W	organizacji	bankie-
tów,	konferencji,	koncertów	i	innych	imprez	dla	większej	liczby	osób	bardzo	popu-
larne	są	znane	polskie	kopalnie,	które	już	od	dłuższego	czasu	zajmują	się	nie	tylko	
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obsługą	 ruchu	 turystycznego,	 ale	 również	 –	klientów	 biznesowych.	Wiodącym	
obiektem	w	tej	dziedzinie	 jest	Kopalnia	Soli	„Wieliczka”,	wśród	turystów	zagra-
nicznych	zaliczana	do	tzw.	grupy	TOP	10	obiektów	odwiedzanych	podczas	pobytu	
w	Polsce.	O	Wieliczce	powszechnie	mówi	się,	że	jest	jak	podziemne	miasto.	Duże	
rozmiary	pomieszczeń,	możliwości	 techniczne	 i	doświadczenie	personelu	upla-
sowały	kopalnię	na	bardzo	atrakcyjnym	miejscu	wśród	obiektów	do	organizacji	
wszelkiego	rodzaju	wydarzeń.	Pod	ziemią	zlokalizowano	restaurację,	hotel	oraz	
sale	konferencyjno-bankietowe,	które	mają	na	wyposażeniu	sceny	oraz	gardero-
by	dla	artystów.	Największe	pomieszczenie	eventowe	w	Kopalni	Soli	„Wieliczka”	
to	Komora	Warszawa	licząca	prawie	700	metrów2	zlokalizowana	125	metrów	pod	
ziemią.	Jedną	z	piękniejszych	komór	jest	Kaplica	św.	Kingi,	w	której	mieści	się	400	
osób	 i	w	której	 są	 często	 organizowane	 śluby	 oraz	 koncerty	muzyki	 poważnej.	
Obserwując	rozwój	organizacji	wydarzeń	w	obiektach	postindustrialnych	warto	
zwrócić	uwagę	również	na	trend	organizacji	koncertów,	premier	produktów,	wie-
czornych	gal,	a	nawet	konferencji	w	starych	lecz	odnowionych	fabrykach.	Poprze-
mysłowe	wnętrza	przyciągają	oryginalnością,	elastycznością	aranżacji,	łatwością	
ekspozycji	dużych	 rozmiarów	produktów	czy	elementów	scenogra�ii	 i	wciąż	 są	
postrzegane	jako	miejsca	elitarne.	Mimo	to	można	również	zaobserwować	wciąż	
obecny	stereotyp,	że	obiekty	postindustrialne	to	miejsca	kojarzone	ze	spuścizną	
PRL-u,	opuszczone,	zniszczone,	zagrażające	bezpieczeństwu	odwiedzających.	Po	
rewitalizacji	wszystkie	te	obiekty	oraz	skanseny,	muzea,	obszerne	hale	poprze-
mysłowe	czy	browary,	magazyny	a	nawet	elektrownie	mają	szansę	zaistnieć	jako	
centra	organizacji	wydarzeń,	stać	się	prestiżowymi	i	unikalnymi	obiektami,	które	
stanowić	mogą	poważną	konkurencję	dla	nowoczesnych	obiektów	(MICE	Poland	
sierpień	2011,	s.	19).

Podsumowanie

Współczesne	trendy	w	obiektach	i	miejscach	spotkań	podążają	w	kierunkach	
pozyskiwania	 nowych	 technologii	 do	 tworzenia	 obiektów	 ułatwiających	 pracę	
organizatorów	wydarzeń,	miejsc	przyjaznych	środowisku	naturalnemu	oraz	har-
monijnych	z	przyrodą,	ukierunkowanych	często	na	wypoczynek,	relaks	i	wellness.	
Mocnym	trendem	 jest	 również	organizacja	wydarzeń	w	obiektach	odziedziczo-
nych	po	EURO	2012	oraz	w	obiektach	postindustrialnych.	Można	również	zauwa-
żyć,	 że	hotele,	 oprócz	podstawowej	 funkcji	 jaką	 jest	nocleg	 gości	 rozwijają	 się,	
świadcząc	szerszy	wachlarz	usług,	w	tym	konferencyjnych,	związanych	z	organi-
zacją	wydarzeń	oraz	rozrywką.	Wymagania	i	potrzeby	gości	nocujących	w	hote-
lach	stale	rosną	i	zapewne	nigdy	się	to	nie	zmieni,	aby	być	na	bieżąco	trzeba	stale	
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śledzić	 trendy,	 a	czasem	 kreować	 je.	 Przede	wszystkim	 należy	współpracować	
z	organizatorami	wydarzeń,	którzy	wielokrotnie	mogą	doradzić	 jakie	rozwiąza-
nia	techniczne	są	najbardziej	pożądane	w	obiekcie.	Nie	bez	znaczenia	 jest	rów-
nież	fakt,	że	na	sukces	organizowanego	wydarzenia	oprócz	sprawnego	planowa-
nia	i	zarządzania	bardzo	duży	wpływ	ma	wybór	odpowiedniej	lokalizacji.	
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Szkoła	Główna	Turystyki	i	Rekreacji	w	Warszawie

Współczesne	trendy	w	rozwoju	obiektów	i	miejsc	spotkań	
w	Polsce.

Streszczenie
Obiekty	 i	miejsca	 spotkań	 w	Polsce	 rozwijają	 się	 w	szybkim	 tempie	 co	 jest	

wynikiem	nie	tylko	rosnącej	liczby	wymagających	konsumentów	krajowych	lecz	
również	zwiększającego	się	grona	odwiedzających	nasz	kraj	gości	zagranicznych.	
Współczesne	 trendy	w	rozwoju	 obiektów	 i	miejsc	 spotkań	wynikają	 z	ciągłego	
rozkwitu	szeroko	rozumianego	przemysłu	spotkań.	Lokacje	przeznaczone	na	or-
ganizację	wydarzeń	są	nierozłącznie	dostosowywane	do	potrzeb	oraz	wymagań	
organizatorów	eventów.	Na	rynku	można	zaobserwować	dużą	konkurencyjność,	
zwłaszcza	w	obiektach	hotelowych,	co	pozwala	na	różnicowanie	oferty.	Organi-
zatorzy	wydarzeń	nie	zwracają	już	uwagi	tylko	na	walory	estetyczne	miejsca,	ale	
przede	wszystkim	na	wysoką	jakość	oferowanych	usług,	najnowsze	rozwiązania	
technologiczne	oraz	możliwość	dostosowania	przestrzeni	wydarzenia	do	rosną-
cych	oczekiwań	w	organizacji	wydarzeń.	Chętnie	wybierają	obiekty	modne,	zgod-
ne	z	bieżącymi	 trendami	w	przemyśle	 spotkań.	Celem	niniejszego	opracowania	
jest	przedstawienie	współczesnych	trendów	zaobserwowanych	w	rozwoju	obiek-
tów	i	miejsc	spotkań	w	Polsce.	W	niniejszym	rozdziale	wykorzystano	metodę	ob-
serwacji,	wywiadu	oraz	analizę	dostępnych	materiałów	źródłowych	w	zakresie	
trendów	w	rozwoju	przemysłu	spotkań,	obiektów	hotelowych	oraz	centrów	kon-
ferencyjno-kongresowych	oraz	pozostałych	lokacji	eventowych	i	destynacji.	

Słowa	 kluczowe:	 trendy,	 obiekty	 i	miejsca	 spotkań,	 centra	 konferencyjne	
i	kongresowe,	hotele,	przemysł	spotkań.
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Healthy	meetings,	
czyli	jak	promować	zachowania	prozdrowotne	
wśród	uczestników	turystyki	biznesowej

Usługodawcy	działający	na	rynku	usług	turystycznych,	muszą	permanentnie	
analizować	zmiany	zachodzące	w	społeczeństwie,	gdyż	te	przekładają	się	na	za-
chowania	konsumpcyjne,	zarówno	w	życiu	prywatnym,	jak	i	zawodowym.	Każde	
pokolenie	pojawiające	się	na	rynku	jest	inne,	ma	odmienne	postawy,	motywacje,	
potrzeby.	Różnice	między	pokoleniami	urodzonych	w	XX	wieku	są	bardzo	duże,	
gdyż	 świat	w	ciągu	 kilkudziesięciu	 lat	 zmienił	 się	 diametralnie.	 Ze	względu	na	
postęp	 techniczny,	 a	w	szczególności	 coraz	 powszechniejsze	 wykorzystywanie	
nowych	technologii,	tempo	zmian	wzrasta	i	obejmuje	w	coraz	szerszym	zakresie	
aspekty	społeczne,	kulturowe,	czy	przestrzenne.

Monitorowanie	 potrzeb	 i	zachowań	 uczestników	 turystyki	 biznesowej	 jest	
kluczowe	dla	wzmocnienia	pozycji	tego	segmentu	w	Polsce.	W	wyniku	przedłu-
żania	 okresu	 aktywności	 zawodowej,	 w	spotkaniach	 biznesowych,	 wyjazdach	
motywacyjnych,	konferencjach,	targach	i	wystawach	biorą	udział	przedstawiciele	
kilku	pokoleń.	Każde	z	nich	kształtowało	się	w	odmiennej	rzeczywistości,	co	ma	
istotny	 wpływ	 na	 ich	 zachowania	 i	postawy.	 Obecnie	 najbardziej	 liczną	 grupę	
wśród	 uczestników	 turystyki	 biznesowej	 stanowią	 przedstawiciele	 pokolenia	
X	(urodzeni	w	latach	1961-1976)	i	pokolenia	Y	(1977-1995).	Ich	poglądy	i	zacho-
wania	 różnią	się	od	pokolenia	powojennego	wyżu	 (1943-1960),	które	 również	
uczestniczy	w	wydarzeniach	biznesowych,	choć	jest	to	grupa	powoli	przechodzą-
ca	na	emeryturę	(Davidson,	Keup	2009).	

Dla	przedstawicieli	młodszego	pokolenia	ważne	jest	postrzeganie	pracownika,	
jako	człowieka	(a	nie	tylko	narzędzie),	stanowiącego	określoną	wartość	dla	�irmy,	
w	którego	należy	inwestować,	umożliwiać	edukację	przez	całe	życie	oraz	udział	
w	podejmowanych	przedsięwzięciach.	Pokolenie	Y	–	innaczej	niż	starsi	uczestni-
cy	–	skupia	większą	uwagę	na	aspektach	ekologicznych,	etycznych	i	społecznych	
prowadzonej	działalności	gospodarczej.	Ważny	jest	człowiek	i	środowisko.	

To	 podejście	 przekłada	 się	 także	 na	 zachowania	 i	potrzeby	 zaspakajane	
w	pracy,	w	tym	również	w	trakcie	podróży	służbowych.	Szczególnie	widocznym	
dowodem	jest	większe	zaangażowanie	w	projekty	społecznej	odpowiedzialności	
biznesu	CSR	(Corporate	Social	Responsibility).	Najpopularniejszymi	płaszczyzna-
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mi	 realizacji	 idei	 CSR	 są	 ekologia,	 promowanie	 dziedzictwa	 kulturowego	 oraz	
ochrona	zdrowia	pracowników	i	turystów.	Przykładem	może	być	koncepcja	„Od-
powiedzialnego	biznesu”	realizowana	w	hotelach	biznesowych	w:	

–	 programie	Think	Planet:	minimalizowanie	naszego	śladu	ekologicznego,	
–	 programie	 Think	 People:	 dbanie	 o	bezpieczeństwo	 i	zdrowie	 gości	 oraz	

pracowników,	
–	 programie	Think	Together:	respektowanie	społecznych	i	etycznych	kwestii	

w	�irmie	oraz	społeczności	lokalnej.
W	 niniejszym	 opracowaniu	 skupiono	 się	 na	 działaniach	 podejmowanych	

w	zakresie	promocji	zachowań	prozdrowotnych	wśród	pracowników	i	turystów.	
Prozdrowotność	i	promocja	aktywności	�izycznej	należą	do	wiodących	tendencji	
pojawiających	się	na	rynku	usług	turystycznych.	Wiąże	się	to	przede	wszystkim	
z	pojawiającymi	 się	 zagrożeniami,	 wynikającymi	 z	prowadzonego	 stylu	 życia	
i	stanu	 środowiska,	 w	którym	 żyjemy.	 Negatywne	 skutki	 rozwoju	 cywilizacji	
odczuwa	coraz	więcej	osób.	W	coraz	młodszym	wieku	pojawiają	się	dolegliwości	
charakterystyczne	dla	osób	starszych.	Szczególnie	narażone	na	te	zagrożenia	są	
osoby	 aktywne	 zawodowo,	 przebywające	 w	środowisku	wysoko	 zurbanizowa-
nym,	żyjące	w	permanentnym	stresie.	Z	badań	Eurobarometru	wynika,	że	stres	
związany	z	pracą	zawodową	odczuwa	już	ponad	50%	Europejczyków	(Eurostat	
2013).	

Niepokojące	dane	dotyczące	stresu	oraz	niskiego	poziomu	aktywności	�izycz-
nej	skłaniają	do	podejmowania	działań	mających	na	celu	przeciwdziałanie	hipo-
kinezji	i	jej	negatywnym	skutkom.	W	przyjętym	dokumencie	The	Toronto	Charter	
for	Physical	Activity:	A	global	call	for	action,	podkreślono	konieczność	wielopłasz-
czyznowych	działań	w	promowaniu	bardziej	 aktywnego	stylu	życia.	Niezbędna	
jest	współpraca	różnych	podmiotów,	w	tym	także	pracodawców.	W	miejscu	pracy	
należy	 wprowadzać	 programy	 i	udogodnienia,	 zachęcając	 pracowników	 i	ich	
rodziny	do	prowadzenia	aktywnego	stylu	życia.	Aktywne	formy	dojeżdżania	do	
pracy	 (inne	niż	 samochodem)	powinny	być	promowane.	 Skuteczną	 zachętą	do	
kształtowania	postaw	prozdrowotnych	 i	dobrym	przykładem	dla	pracowników	
są	właściciele	przedsiębiorstw,	dyrektorzy	czy	kadra	menadżerska	uczestniczący	
w	różnych	 formach	 turystycznych	 i	rekreacyjnych	 (Global	 Advocacy	 Council	 for	
Physical	Activity	2010,	Kohl	i	in.	2012).
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Cel	badań

Celem	niniejszych	badań	była	analiza	stylu	życia	uczestników	międzynarodo-
wych	targów	branżowych,	a	w	szczególności	ich	aktywności	turystycznej	i	rekre-
acyjnej.	Wyjazdy	i	spotkania	służbowe,	uwzględniające	zasady	healthy	meetings,	
stanowią	dobrą	okazję	do	promowania	aktywności	ruchowej.	

Z	 uwagi	 na	 szeroki	 wachlarz	 różnorodnych	 form	 zaliczanych	 do	 turystyki	
biznesowej,	w	niniejszym	opracowaniu	skupiono	się	na	badaniach	poświęconych	
wyjazdom	na	targi	i	wystawy	branżowe.

Materiał	i	metody	badawcze

W	 porównaniu	 z	innymi	 segmentami	 turystyki	 biznesowej,	 targi	 branżowe	
gromadzą	największą	liczbę	uczestników,	w	tym	samym	miejscu	i	czasie,	dlatego	
też	 stanowią	 dobrą	 okazję	 do	 przeprowadzenia	 badań.	Materiał	 badawczy	 ze-
brano	podczas	15	międzynarodowych	targów	branżowych,	organizowanych	we	
Frankfurcie	nad	Menem	w	Niemczech	i	w	Warszawie.	Przeprowadzenie	badania	
było	uzależnione	od	uzyskania	zgody	organizatora	targów	lub	organizatora	wy-
jazdu	na	targi.	

Do	 zebrania	materiału	 badawczego	wykorzystano:	metodę	 badań	 sondażo-
wych,	metodę	jakościowych	badań	terenowych	oraz	metodę	badań	niereaktyw-
nych	(Babbie	2004).	

Zastosowanie	 obserwacji	 uczestniczącej	 i	wywiadu	 umożliwiło	 poznanie	
uczestników	 targów	 i	ich	 zachowań	w	czasie	wolnym.	 Sprzyjały	 temu	 imprezy	
towarzyszące	targom,	zaplanowane	spotkania	formalne	oraz	spontaniczne	i	nie-
formalne.	W	celu	lepszego	zapoznania	się	z	preferencjami	uczestników	w	zakre-
sie	 ich	 aktywności	 ruchowej,	 (w	 porozumieniu	 z	organizatorem)	 prowadzono	
zajęcia	relaksacyjne	i	gimnastyczne.	

Kwestionariusz	 do	 niniejszego	 badania	 został	 przygotowany	 na	 podstawie	
Międzynarodowego	Kwestionariusza	Aktywności	Fizycznej	(IPAQ),	European	To-
urism	Facts	and	Figures,	badań	Instytutu	Turystyki:	Uczestnictwo	Polaków	w	wy-
jazdach	turystycznych	oraz	Raportu	Turystyka	biznesowa	w	Polsce	w	2003	roku.

W	metryczce	kwestionariusza	sformułowano	pytania	o	dane	demogra�iczno-
społeczne:	płeć,	 stan	cywilny	 i	rodzinny,	wiek,	miejsce	zamieszkania,	wykształ-
cenie,	 zakres	 aktywności	 zawodowej	 (branża,	 stanowisko,	 wielkość	 przedsię-
biorstwa)	oraz	masę	i	wysokość	ciała,	umożliwiające	wyliczenie	BMI	(Body	Mass	
Index).	
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Do	przeprowadzenia	analizy	statystycznej	wykorzystano	Program	SPSS	14.0.	
W	analizie	zmiennych	ilościowych	określono	wartości	średnie.	Do	analizy	często-
ści	zmiennych	jakościowych	zastosowano	test	niezależności	chi-kwadrat.	Przyję-
to	poziom	istotności	α=0,05.

	

Charakterystyka	badanej	grupy	

O	 udział	 w	badaniu	 poproszono	 650	 osób.	 Odpowiedzi	 uzyskano	 od	 624	
uczestników	 targów	 –	obywateli	 polskich.	 Materiał	 do	 szczegółowych	 analiz	
stanowiły	odpowiedzi	uzyskane	od	342	mężczyzn	i	282	kobiet.	Wśród	mężczyzn	
średni	wiek	wyniósł	38,6±11,55	lat;	wśród	kobiet	34,8±11,04	lat.

Większość	 respondentów	 miała	 wykształcenie	 wyższe.	 Do	 kategorii	 wy-
kształcenie	średnie	włączono	osoby	z	wykształceniem	podstawowym	(3	osoby),	
pomaturalnym	(46	osób)	 i	średnim	 (147	osób)	 (tabela	1).	Najliczniejszą	grupę	
ze	 względu	 na	 zajmowane	 stanowisko	 stanowili	 przedstawiciele	 kadry	 zarzą-
dzającej	 średniego	 szczebla:	menadżerowie	 i	kierownicy	 (30,8%).	W	grupie	 tej	
było	istotnie	więcej	kobiet	niż	mężczyzn	(p<0,05).	Właściciele	i	współwłaściciele	
�irm	stanowili	25,3%	respondentów.	Wśród	nich	zanotowano	znamiennie	więcej	
mężczyzn	 (prawie	 30%)	niż	 kobiet	 (niecałe	 20%).	 Pozostali	 badani	 zajmowali	
stanowiska	 dyrektorów	 i	prezesów	 (nieco	 ponad	 15%)	 oraz	 tzw.	 inne	 stano-
wiska	(niecałe	30%),	w	grupie	tej	znaleźli	się	pracownicy	�irm,	występujący	na	
targach	w	roli	ekspertów,	osób	odpowiedzialnych	za	przygotowanie	 i	promocję	
wybranych	produktów	itp.;	byli	to	m.in.	handlowcy,	doradcy,	projektanci,	gra�icy,	
technologowie,	specjaliści,	konsultanci,	koordynatorzy.	

W	analizie	 badanej	 grupy	warto	 zwrócić	uwagę	na	wartość	BMI	 czyli	Body	
Mass	Indeks.	Jego	wartość	w	przedziale	25,0–29,9	wskazuje	na	nadwagę,	a	war-
tość	powyżej	30,0	–	na	otyłość.	Niepokojące	są	dane	dotyczące	mężczyzn,	wśród	
których	stwierdzono	istotnie	więcej	niż	wśród	kobiet	osób	z	nadwagą	i	otyłych.	
Nadmierną	masę	ciała	stwierdzono	u	57,8%	mężczyzn	(tabela	1).	
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Tabela	1.	Charakterystyka	badanej	grupy	(z	podziałem	na	płeć)

Zmienne i ich 
kategorie

Płeć badanych

Mężczyźni Kobiety Ogółem

Liczebność 
N % z N Liczebność 

N % z N Liczebność 
N % z N 

Grupy wiekowe
< 29 94 27,8% 122 44,2%1 216 35,2%
30-39 92 27,2% 69 25,0% 161 26,2%
40-49 79 23,4%1 42 15,2% 121 19,7%
> 50 73 21,6% 43 15,6% 116 18,9%
Wykształcenie
średnie 120 35,8%1 76 27,5% 196 32,1%
wyższe 215 64,2% 200 72,5%1 415 67,9%
Stanowisko
właściciel, 
współwłaściciel 93 29,8%1 49 19,7% 142 25,3%

dyrektor, prezes 54 17,3% 32 12,9% 86 15,3%

menadżer, 
kierownik 80 25,6% 93 37,3%1 173 30,8%

inne 85 27,2% 75 30,1% 160 28,5%
Miejsce zamieszkania
miasto 
do 100 tys. 118 35,3% 113 41,9% 231 38,2%

miasto 
100-500 tys. 74 22,2% 54 20,0% 128 21,2%

miasto 
> 500 tys. 142 42,5% 103 38,1% 245 40,6%

Stan cywilny
wolny 96 29,5% 121 44,6%3 217 36,4%
żonaty/mężatka 229 70,5%3 150 55,4% 379 63,6%

BMI
<19,9 10 3,0% 61 24,8%1 71 12,3%
20,0-24,9 129 39,2% 135 54,9%1 264 45,9%
25,0-29,9 146 44,4%1 42 17,1% 188 32,7%
30,0-39,9 44 13,4%1 8 3,3% 52 9,0%
1	p<	0,05;	2	p<0,01;	3	p<0,001.	
Liczebności	poszczególnych	zmiennych	różnią	się	od	liczebności	całej	grupy,	ponieważ	

niektórzy	respondenci	nie	udzielili	odpowiedzi	na	wszystkie	pytania.

Źródło:	badania	własne.
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Wyniki	

Zgodnie	z	przypuszczeniami,	badani	często	podróżowali.	Prawie	90%	bada-
nych	uczestniczyło	choć	raz	w	ciągu	ostatniego	roku	w	wyjazdach	krótkookreso-
wych,	trwających	od	2	do	4	dni	(w	badaniu	nie	uwzględniono	wspomnianego	wy-
jazdu	na	targi).	Ani	razu	nie	wyjechało	10,8%	mężczyzn	i	10,3%	kobiet	(tabela	2).	
Zdecydowana	większość	badanych	wyjeżdżała	do	10	razy	w	ciągu	roku	(68,8%).	
Powyżej	20	razy	w	ciągu	roku	wyjechało	około	12%	respondentów.	

Tabela	 2.	 Liczba	 i	odsetek	 osób	 uczestniczących	 w	wyjazdach	 krótkookresowych	
(z	podziałem	na	płeć)	

Liczba wyjazdów 
krótkookresowych 

w ciągu roku

Mężczyźni Kobiety
Liczebność 

N % z N Liczebność 
N % z N 

Od 1 do 10 210 64,4% 190 72,8%

Od 11 do 20 32 9,8% 20 7,7%
Powyżej 20 49 15,0% 24 9,2%
Nie wyjeżdżał(a) 35 10,8% 27 10,3%

Źródło:	badania	własne.

Mimo	 wielu	 obowiązków	 zawodowych,	 zadeklarowane	 uczestnictwo	 w	re-
kreacji	ruchowej	respondentów	kształtowało	się	na	poziomie	75,8%.	W	rekreacji	
ruchowej	uczestniczyło	76,5%	mężczyzn	i	74,9%	kobiet.	

Zdecydowana	 większość	 badanych,	 uczestnicząc	 w	aktywności	 ruchowej	
chciała	 się	 zrelaksować	–	63,9%.	Ważne	było	 też	podtrzymanie	 stanu	 zdrowia,	
które	podało	46,8%	respondentów.	Kobiety	znamiennie	częściej	podkreślały	dą-
żenie	do	utrzymania	zgrabnej	sylwetki;	mężczyźni	istotnie	częściej	chcieli	spraw-
dzić	swoje	możliwości	podczas	podejmowania	aktywności	ruchowej	(tabela	3).

Respondenci	 należeli	 do	 osób	 często	 podróżujących,	 dlatego	 część	 z	nich	
wykorzystywała	 czas	 wolny	 w	trakcie	 podróży	 służbowych	 na	 podejmowanie	
aktywności	rekreacyjnej.	Zapewnianie	takich	możliwości	jest	elementem	healthy	
meetings,	czyli	spotkań	służbowych	organizowanych	z	uwzględnieniem	aspektów	
promocji	zdrowia.	

Dostępność	 oferty	 sportowo-rekreacyjnej	 podczas	 wyjazdów	 służbowych	
była	ważna	 dla	 41%	badanych	 (tabela	 4).	 Nieco	 ponad	 połowa	 respondentów	
nie	 była	 zainteresowana	 takimi	 usługami.	Najwięcej	 osób,	 uważających	dostęp	
do	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	za	ważny,	podkreślało	że	stanowi	to	dla	
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nich	możliwość	poznania	nowych	form	aktywności	�izycznej	(23,3%).	Dostęp	do	
usług	sportowo-rekreacyjnych	w	czasie	podróży	biznesowych	umożliwiał	także	
kontynuację	 codziennej	aktywności	 �izycznej,	 co	potwierdziło	17,7%	badanych	
(tabela	4).

Tabela	 3.	 Motywacje	 do	 uczestnictwa	 respondentów	 w	aktywności	 ruchowej	
(w	podziale	na	płeć)	

Motywacje	do	
uczestnictwa	
w	aktywności	
ruchowej

Mężczyźni Kobiety Ogółem

Liczeb-
ność	N %	z	N	 Liczeb-

ność	N %	z	N	 Liczeb-
ność	N %	z	N	

Poprawić	swój	
stan	zdrowia 140 43,6%1 89 33,1% 229 38,8%

Podtrzymać	dobry	
stan	zdrowia 159 49,5% 117 43,5% 276 46,8%

Utrzymać	zgrabną	
sylwetkę 97 30,2% 145 53,9%1 242 41,0%

Schudnąć 100 31,2% 100 37,2% 200 33,9%

Zrelaksować	się 196 61,1% 181 67,3% 377 63,9%

Zapomnieć	
o	problemach 85 26,5% 59 21,9% 144 24,4%

Zdobyć	nowe	
umiejętności 32 10,0% 16 5,9% 48 8,1%

Aktywnie	spędzać	
czas	wolny 99 30,8% 77 28,6% 176 29,8%

Spotykać	się	ze	
znajomymi 62 19,3% 37 13,8% 99 16,8%

Realizować	swoje	
zainteresowania 33 10,3% 20 7,4% 53 9,0%

Sprawdzać	swoje	
możliwości 55 17,1%1 19 7,1% 74 12,5%

Podkreślać	swój	
status	zawodowy 3 0,9% 1 0,4% 4 0,7%

Inne 5 1,6% 1 0,4% 6 1,0%
1	p<0,001.	
Źródło:	badania	własne.
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Tabela	4.	Opinia	respondentów	nt.	dostępu	do	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	
podczas	wyjazdów	służbowych	(w	podziale	na	płeć)

Dostęp do infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

podczas wyjazdów 
służbowych

Mężczyźni Kobiety

Liczebność 
N % z N Liczebność 

N % z N 

Ważny, bo mogę kontynuować 
codzienną aktywność fizyczną 67 20,9% 37 13,8%

Ważny, bo mogę spróbować 
nowych form aktywności 
fizycznej

67 20,9% 70 26,0%

Bez znaczenia 171 53,4% 152 56,5%
Inne 15 4,7% 10 3,7%

Źródło:	badania	własne.

Respondenci	 korzystający	 z	infrastruktury	 sportowo-rekreacyjnej,	wyraźnie	
preferowali	wypoczynek	na	basenie	89,1%.	Mężczyźni	 istotnie	 częściej	niż	 ko-
biety	(p<0,001)	korzystali	z	sauny	(odpowiednio	64,4%	i	48,1%).	Ponad	połowa	
osób	(53,8%)	odpoczywała	w	jacuzzi.	Znamiennie	więcej	kobiet	(ponad	20%)	niż	
mężczyzn	(4%)	korzystało	z	zajęć	aerobicu.	Wśród	innej	oferty	sportowo-rekre-
acyjnej	znalazły	się	m.in.:	masaże,	centra	spa,	boiska,	tenis	stołowy.	Z	tych	propo-
zycji	istotnie	częściej	korzystały	kobiety	–	8,9%	(mężczyźni	3,6%).	

Dyskusja	i	wnioski

Uczestnicy	 targów	 branżowych	 podróżowali	 znacznie	 częściej	 niż	 przecięt-
ny	 polski	 obywatel.	 Według	 badań	 Instytutu	 Turystyki	 poziom	 uczestnictwa	
Polaków	w	wyjazdach	 turystycznych	 w	ciągu	 ostatnich	 pięciu	 lat	 (2007-2012)	
wahał	 się	w	przedziale	 43-51%.	 Uczestnictwo	w	wyjazdach	 krótkookresowych	
kształtowało	się	na	poziomie	21-29%,	a	w	wyjazdach	zagranicznych	między	13	
a	17%	(Łaciak	2013).	Czynnikiem	decydującym	o	wielkości	ruchu	turystycznego	
był	kryzys	ekonomiczny,	który	negatywnie	wpływał	na	liczbę	wyjazdów	szczegól-
nie	w	2011	roku.	Przywołując	badania	Instytutu	Turystyki,	trzeba	podkreślić,	iż	
największe	uczestnictwo	w	wyjazdach	krótkookresowych	w	2012	r.	zanotowano	
wśród	 przedstawicieli	 wolnych	 zawodów	 i	urzędników	 94%.	 Przedsiębiorcy	
prywatni	 podróżowali	 nieco	 rzadziej	 –	46%.	Biorąc	 pod	 uwagę	wiek	 turystów,	
najbardziej	mobilni	byli	Polacy	do	30	roku	życia	(Łaciak	2013).

Podsumowując	wyniki	własnych	badań,	dotyczących	rekreacji	ruchowej,	na-
leży	podkreślić,	że	respondenci	deklarowali	wysoki	poziom	uczestnictwa,	w	po-
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równaniu	z	wynikami	dotyczącymi	Polaków	i	ich	zaangażowania	w	rekreację	ru-
chową.	Głównym	motywem	podejmowania	aktywności	ruchowej	była	potrzeba	
zrelaksowania	się.	Dla	badanych	ważne	były	także	kwestie	zdrowotne	(poprawa	
lub	 podtrzymanie	 stanu	 zdrowia).	 Pływanie	 było	 najczęściej	 podejmowaną	
aktywną	 formą	 wypoczynku	 podczas	 wyjazdów	 służbowych.	 Przeprowadzone	
obserwacje	potwierdziły,	że	wizyty	w	stre�ie	rekreacyjnej	hoteli	wielokrotnie	wy-
korzystywano	do	nawiązywania	 nowych	 kontaktów	biznesowych.	Nieformalne	
otoczenie	sprzyjało	wypracowywaniu	konstruktywnych	porozumień,	co	przyno-
siło	wymierne	efekty	w	trakcie	o�icjalnych	spotkań.

Wyjazdy	na	targi	 i	spotkania	biznesowe	stanowią	niezbędną	 i	niezastąpioną	
formę	komunikacji	z	klientami	i	kontrahentami.	Osoby	uczestniczące	w	turysty-
ce	 biznesowej	wyjeżdżają	 służbowo	wielokrotnie	w	ciągu	 roku.	 Jako	 że	 należą	
także	 do	 osób	 ponadprzeciętnie	 zaangażowanych	 w	aktywność	 rekreacyjną,	
ważne	 jest	 stworzenie	możliwości	 jej	 kontynuacji	 w	trakcie	wyjazdów	 służbo-
wych.	 Podejmowanie	 rekreacji	 ruchowej	w	czasie	wolnym	w	trakcie	wyjazdów	
biznesowych	 może	 być	 ważnym	 czynnikiem	 minimalizującym	 występowanie	
negatywnych	 skutków	 podróży	 służbowych.	 O	zagrożeniach	 dla	 zdrowia	 pra-
cowników	w	trakcie	 i	po	 powrocie	 z	wyjazdów	 służbowych	 donoszą	 w	swoich	
pracach	m.in.	Rogers	i	Reilly	(2002),	Dimberg	i	in.	(2002).	Z	przeglądu	literatury	
wynika,	że	uczestnicy	takich	wyjazdów	najczęściej	odczuwali:	 jet	 lag,	problemy	
żołądkowe,	bezsenność,	problemy	oddechowe,	problemy	skórne,	przemęczenie.	
Negatywnie	na	samopoczucie	wpływało	spożywanie	większych	niż	zwykle	ilości	
alkoholu,	niewłaściwie	przechowywanej	żywności	i	wody.	Dodatkowo	pojawiały	
się	wypadki	lub	urazy.	Częstym	problemem	były	objawy	psychospołeczne,	takie	
jak	stres,	uczucie	niepokoju	 i	rozdrażnienia,	doświadczanie	szoku	kulturowego,	
problemy	z	przystosowaniem	się	do	nowych	warunków	(Rogers,	Reilly	2000).

Jednym	ze	sposobów	ograniczenia	negatywnych	dla	zdrowia	skutków	podró-
ży	służbowych	jest	uświadomienie	organizatorom	i	uczestnikom	spotkań	bizne-
sowych	istniejących	zagrożeń	i	wskazanie	możliwości	ich	eliminacji.	Podniesienie	
świadomości	uczestników	segmentu	 turystyki	biznesowej	wydaje	się	kluczowe	
w	procesie	 ograniczania	 negatywnych	 czynników	 i	promowania	 postaw	 proz-
drowotnych.	W	osiągnięciu	celu	niezbędna	 jest	współpraca.	Organizatorzy	spo-
tkań	 i	zarządcy	obiektów	targowych	czy	konferencyjnych	powinni	uwzględniać	
aspekty	 ergonomii,	 �izjologii	 człowieka,	międzykulturowości,	 zrównoważonego	
rozwoju	 w	planowaniu	 i	przygotowywaniu	 imprez	 biznesowych.	 Odpowiedni	
dobór	miejsca	 spotkania	biznesowego	 jest	 jednym	z	podstawowych	czynników	
decydujących	o	efekcie	końcowym	wydarzenia.	Wachlarz	miejsc	umożliwiających	
organizację	 imprez	 jest	 szeroki:	 od	 miejsc	 standardowych	 (np.	 hotele,	 centra	
targowo-kongresowe,	 obiekty	 zabytkowe),	 po	miejsca	 niekonwencjonalne	 (np.	
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promy,	 schrony,	 kopalnie	 itp.)	 (Sidorkiewicz	 2009).	 Wybór	 obiektu	 pozostaje	
w	ścisłym	związku	m.in.	z	charakterem	imprezy,	liczbą	i	potrzebami	uczestników,	
zakresem	oferty	proponowanej	przez	usługodawcę.	

Świadomość	możliwości	psycho�izycznych	uczestników	spotkań	biznesowych	
oraz	 idea	promowania	zachowań	prozdrowotnych,	przyświecająca	heatlhy	me-
etings,	powinna	determinować	działania	organizatorów	w	zakresie:

–	 planowania	harmonogramu	spotkania	(racjonalna	długość	posiedzeń,	do-
pasowanie	długości	przerw,	przerwy	regeneracyjne,	optymalizacja	godzin	
rozpoczęcia	i	zakończenia	spotkania,	itp.),

–	 wyboru	 miejsca	 (promowanie	 obiektów	 zapewniających	 ergonomiczne	
i	ekologiczne	rozwiązania,	położonych	w	pobliżu	terenów	zielonych,	o	do-
brej	dostępności	komunikacyjnej	itp.),

–	 doboru	wyposażenia,	 aranżacji	 wnętrza	 (zwracanie	 uwagi	 na	 ergonomię	
urządzeń,	optymalizacja	czynników	�izykalnych	(temperatura,	wilgotność	
pomieszczenia,	oświetlenie,	natężenie	hałasu	itp.),

–	 ustalenia	menu	(zapewnienie	regularności	posiłków	i	odpowiedniej	jakości	
serwowanych	dań,	uwzględnienie	sezonowych	produktów,	m.in.	owoców,	
warzyw,	dostęp	do	wysokojakościowych	napojów,	np.	świeżo	wyciskanych	
soków,	wody	mineralnej	itp.),

–	 oferty	usług	dodatkowych,	 towarzyszących	 (strefy	wypoczynku	dostępne	
w	trakcie	i	po	spotkaniu,	odnowa	biologiczna,	zajęcia	ruchowe,	relaksacyj-
ne	itp.).

Zagadnienia	 dotyczące	 ergonomii	 w	miejscu	 pracy	 podejmowane	 były	 już	
na	początku	lat	40.	ubiegłego	wieku.	Wtedy	pojawiły	się	pierwsze	opracowania	
naukowe	dotyczące	zasad	organizacji	pracy,	projektowania	stanowisk	pracy,	pod-
noszenia	 komfortu	 i	jakości	 pracy,	 wytyczne	 dotyczące	 wyposażenia,	 poziomu	
hałasu,	 oświetlenia,	 bezpieczeństwa	 i	higieny	 pracy.	 Przegląd	 badań	 dotyczą-
cych	ergonomii	w	korporacjach	potwierdza,	że	 inicjatywy	te	okazały	się	ważne	
zarówno	 dla	 efektywności	 produkcji,	 jak	 i	samopoczucia	 pracowników	 (Hagg	
2003).	Istotnym	efektem	wprowadzonych	zmian	w	miejscach	pracy	była	popra-
wa	relacji	i	współpracy	między	pracownikami	(Tömström	2008).	Organizowanie	
zajęć	 sportowo-rekreacyjnych	 dla	 pracowników	 podczas	 wyjazdów	 incentive	
pozytywnie	wpływało	na	wyniki	�irmy	i	osiągane	przez	nią	zyski,	a	także	na	efek-
tywność	i	relacje	między	pracownikami	(Celuch	2009).

To	 dobry	 początek	 zmiany	myślenia	 i	ewolucji	 w	sposobie	 spędzania	 czasu	
wolnego	w	trakcie	wyjazdów	służbowych.	To	podstawa	do	zmiany	podejścia	do	
organizacji	spotkań	biznesowych,	które	powinny	także	uwzględniać	możliwości	
psycho�izyczne	ich	uczestników.	Wypoczęci,	zadowoleni	uczestnicy	spotkań	biz-
nesowych	są	bardziej	kreatywni	i	efektywni,	co	przekłada	się	na	korzyści	�inan-
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sowe	pracodawcy.	Przyjazne	otoczenie	sprzyja	 lepszej	atmosferze	 i	współpracy	
między	 stronami.	 Po	 spotkaniach	 przyjaznych	 dla	 zdrowia	minimalizowane	 są	
negatywne	skutki	podróży	służbowych	i	rzadziej	pojawiają	się	dolegliwości	zdro-
wotne	 wśród	 pracowników.	 Zmniejszenie	 poziomu	 absencji,	 jak	 i	zwiększenie	
zaangażowania	pracowników	w	swoje	obowiązki	zawodowe	oraz	poprawa	samo-
poczucia	w	�irmie	(well-being	at	work)	przekłada	się	na	wieloaspektowe	korzyści	
dla	przedsiębiorstw	(Kaleta	i	in.	2006,	Ylikoski	i	in.	2006).

Odwołując	się	do	Raportu	UNWTO	(2010),	poświęconego	CSR	w	branży	tury-
stycznej,	działania	promujące	zachowania	zdrowotne	(Health-Awarness	Campa-
igns,	Employee	Wellness	Programmes)	podejmowane	są	w	ramach	działań	spo-
łecznych	CSR	przez	wiodące	przedsiębiorstwa	działające	na	rynku	turystycznym,	
ale	ich	zasięg	jest	wciąż	niewystarczający	w	stosunku	do	rosnących	potrzeb.

Pozytywne	 zmiany	 zachodzą	 także	 w	świadomości	 pracodawców.	 Dyrektor	
zarządzający	dużej	grupy	hotelowej	podkreślił,	że	sukces	nie	może	być	mierzony	
jedynie	dobrym	wynikiem	�inansowym,	ale	także	udziałem	�irmy	m.in.	w	rozwoju	
lokalnym,	ochronie	dziedzictwa	przyrodniczego	oraz	działaniem	zgodnie	z	zasa-
dami	sprawiedliwości	społecznej	(UNWTO	2010).
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Healthy	meetings,	czyli	jak	promować	zachowania	prozdrowotne	
wśród	uczestników	turystyki	biznesowej

Streszczenie
Uczestnicy	 targów,	 konferencji,	 spotkań	 i	wydarzeń	 biznesowych	 to	 zwykle	

osoby	 często	 podróżujące,	 wielokrotnie	 zmieniające	 strefy	 czasowe,	 pracujące	
w	pośpiechu	 i	stresie.	 Wobec	 coraz	 liczniejszych	 doniesień	 dotyczących	 nega-
tywnych	 skutków	 wyjazdów	 służbowych	 dla	 zdrowia	 ich	 uczestników,	 należy	
zadbać	 o	komfortowe,	 ergonomiczne	 i	zdrowe	 miejsce	 organizacji	 spotkania	
biznesowego.	Celem	artykułu	jest	analiza	potrzeb	uczestników	turystyki	bizneso-
wej	w	zakresie	zachowań	prozdrowotnych,	w	trakcie	podejmowanych	przez	nich	
wyjazdów	służbowych.	

Metody	i	materiał	badawczy
W	 pracy	 badawczej	 posłużono	 się	 metodą	 badań	 sondażowych,	 poprzez	

zastosowanie	 ankiety	 oraz	 analizę	 dostępnej	 literatury.	 Badaniem	 objęto	 624	
polskich	przedsiębiorców	i	przedstawicieli	kadry	zarządzającej	przedsiębiorstw	
prywatnych.	Do	przeprowadzenia	analizy	 statystycznej	wykorzystano	Program	
SPSS	14.0.	W	analizie	częstości	zmiennych	jakościowych	zastosowano	test	nieza-
leżności	chi-kwadrat	przyjęto	poziom	istotności	α=0,05.

Wyniki
Respondenci	należeli	do	osób	często	wyjeżdżających	służbowo,	dlatego	część	

z	nich	wykorzystywała	 czas	wolny	w	trakcie	podróży	 służbowych	na	podejmo-
wanie	 aktywności	 rekreacyjnej.	 Dostępność	 oferty	 sportowo-rekreacyjnej	 była	
ważna	 dla	 prawie	 50%	 badanych.	 Respondenci	 mogli	 zarówno	 kontynuować	
swoją	 codzienną	aktywność	 �izyczną,	 jak	 i	poznawać	nowe	 formy.	Podstawową	
motywacją	była	potrzeba	zrelaksowania	się,	 ale	 także	poprawa	 i	podtrzymanie	
stanu	zdrowia.	

Dotychczas	organizatorzy	spotkań	biznesowych	chętnie	eksponowali	proeko-
logiczne	 rozwiązania,	 jednakże	 w	dzisiejszych	 czasach	 należy	 pójść	 krok	 dalej	
i	zadbać	o	poprawę	samopoczucia	i	stanu	zdrowia	uczestników	spotkań.	Małymi	
krokami	można	podnieść	 standardy	organizacji	 tego	 typu	 imprez,	 kreując	bar-
dziej	prozdrowotne	podejście	do	poszczególnych	elementów	organizacji	imprez	
biznesowych.	 Jest	 to	 tym	 istotniejsze,	 że	 coraz	 więcej	 pracodawców	 zauważa	
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powiązania	 pomiędzy	 zdrowym	 stylem	 życia	 pracownika,	 a	malejącą	 absencją	
w	pracy,	niższymi	kosztami	opieki	zdrowotnej,	wyższą	efektywnością	w	pracy.

Słowa	kluczowe:	zdrowie,	zachowania	prozdrowotne,	turystyka	biznesowa,	
aktywność	rekreacyjna,	healthy	meetings.



91

Marta	Sidorkiewicz
Uniwersytet	Szczeciński

Specy�ika	organizowania	konferencji	
i	kongresów	naukowych	

Wprowadzenie

Uczestnictwo	 w	różnego	 rodzaju	 konferencjach	 i	kongresach	 o	charakterze	
teoretycznym	 stanowi	 dla	 pracowników	 naukowych	 oraz	 naukowo-dydaktycz-
nych	 jeden	 z	najważniejszych	 nierutynowych	 obowiązków	 służbowych.	 Konfe-
rencja	 i	kongres	w	tym	 kontekście,	 stają	 się	 dla	 tej	 grupy	 osób	 swego	 rodzaju	
narzędziem	pracy,	przede	wszystkim	mającym	za	cel	rozwój	naukowy.	Podczas	
pracownicy	nauki	zapoznają	się	z	aktualną	sytuacją,	dotyczącą	określonej	dyscy-
pliny	naukowej,	mają	możliwość	wymiany	własnych	opinii	i	doświadczeń	na	jej	
temat	oraz	poznają	trendy	i	innowacje	danej	dziedziny.	

Podstawowym	celem	artykułu	jest	próba	zdiagnozowania	obszarów	meryto-
rycznych	różniących	konferencje	i	kongresy	naukowe	od	pozostałych	imprez	tego	
typu	(szkolenia,	konferencje	�irmowe),	czyli	wskazanie	specy�iki	spotkań	nauko-
wych,	szczególnie	w	kontekście	ich	organizowania.	

Opracowanie	podzielono	na	 trzy	 części.	 Pierwsze	dwie	mają	 charakter	 teo-
retyczny,	przedstawiono	w	nich	podstawowe	zagadnienia	dotyczące	konferencji	
i	kongresów	 oraz	 logistycznego	 procesu	 organizowania	 imprez	 o	charakterze	
naukowym.	Część	 trzecia	natomiast	ma	charakter	analityczny	 i	zawiera	analizę	
różnic	i	podobieństw	między	konferencjami	i	kongresami	naukowymi	a	pozosta-
łymi	imprezami	tego	typu.

Artykuł	 jest	wynikiem	studiów	 literaturowych	 i	doniesień	branżowych	z	za-
kresu	turystyki	biznesowej	oraz	obserwacji,	będącej	wynikiem	wieloletniej	pracy	
związanej	z	organizowaniem	imprez	naukowych	na	Wydziale	Zarządzania	i	Eko-
nomiki	Usług	Uniwersytetu	Szczecińskiego.

Teoretyczne	aspekty	dotyczące	konferencji	i	kongresów

Uczestnictwo	 w	konferencjach	 i	kongresach	 różnego	 rodzaju	 składa	 się	 na	
ruch	 turystyczny	 określany	 mianem	 turystyki	 konferencyjno-kongresowej.	
W	literaturze	 przedmiotu	 jest	 ona	 określana	 jako	 kompleksowa	 obsługa	 kon-
gresów,	zjazdów,	sympozjów	 itp.	 (Unger	1996,	s.	35;	Małachowski	2005,	s.	75)	
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oraz	 całkowite	 zabezpieczenie	 potrzeb	 bytowych	 i	rekreacyjnych	 uczestników	
i	spraw	związanych	z	organizacją	obrad	(Małachowski	2005,	s.	75).	Turystyka	ta	
ma	zwykle	charakter	grupowy,	krótkoterminowy	i	elitarny	(Łobożewicz,	Bińczyk	
2001,	s.	181).	

Początku	 historii	 turystyki	 konferencyjno-kongresowej	 należy	 upatrywać	
w	latach	50.	XX	wieku.	Od	tego	okresu	rozwija	się	skala	działalności	związanej	
ze	spotkaniami,	a	jej	ekspansja	obejmuje	cały	świat.	Konsekwencją	takiego	stanu	
rzeczy	jest	rozwój	specjalistycznego	przemysłu,	utworzonego	po	to,	by	zaspokoić	
potrzeby	osób	podróżujących	w	celu	spotkania	się	z	innymi	w	sprawach	służbo-
wych	(np.	nawiązanie	kontaktów	biznesowych,	dokształcanie).	Na	motywację	do	
spotkań	 składa	 się	 aspekt	 dzielenia	 się	 wiedzą,	 umiejętnościami	 i	pomysłami,	
w	celu	 wypracowania	 rozwiązań	 określonych	 problemów,	 zachęcenia	 lub	 zna-
lezienia	możliwości	lepszego	wykonywania	obowiązków	(Davidson,	Cope	2003,	
s.	70-71).	

Turystykę	 konferencyjno-kongresową	 tworzą	 różnego	 rodzaju	 spotkania	
zbiorowe.	Na	tę	formę	ruchu	turystycznego	składają	się	m.in.	konferencje,	kon-
gresy,	 seminaria,	 szkolenia,	 sympozja,	 narady,	 posiedzenia,	 zjazdy	 itp.	Wielość	
terminów	wskazuje	na	różnorodność	 imprez	dotyczących	omawianej	turystyki,	
co	 w	konsekwencji	 przekłada	 się	 na	 znaczący	 udział	 turystyki	 konferencyjno-
kongresowej	w	całej	strukturze	turystyki	biznesowej	(Sidorkiewicz	2011,	s.	26).

Z	pewnością	najpopularniejszymi	wydarzeniami	wchodzącymi	w	skład	tury-
styki	konferencyjno-kongresowej	są	konferencje	i	kongresy.	Słownik	języka	pol-
skiego	podaje,	 iż	konferencja	 jest	zebraniem,	posiedzeniem	grona	osób,	zwykle	
przedstawicieli	 jakiejś	instytucji,	organizacji	itp.	w	celu	omówienia	określonych	
zagadnień;	naradą,	rozmową.	Kongres	zaś	de�iniowany	jest	 jako	naukowy,	poli-
tyczny	 itd.	zjazd	międzynarodowy	lub	krajowy	(Mały	Słownik	Języka	Polskiego	
1997,	 s.	 334,	 335).	 Literatura	 przedmiotu	 traktuje	 problem	pojęciowy	 szerzej.	
Konferencja	 bowiem,	w	bardzo	 dużym	 uproszczeniu,	 to	 impreza	 o	określonym	
scenariuszu,	adresowana	do	zde�iniowanej	przez	organizatora	grupy	odbiorców,	
mająca	 cel	 inny	 niż	 rekreacyjno-rozrywkowy	 (Piasta	 2005).	Najczęściej	 jest	 to	
spotkanie	 przedstawicieli	 różnych	 instytucji,	 organizacji	 społecznych,	 politycz-
nych	 i	naukowych,	w	celu	omówienia	 istotnych	problemów.	Na	zlecenie	Brytyj-
skiego	Urzędu	Turystycznego	BCMTS	(British	Conference	Market	Trends	Survey	
–	brytyjska	instytucja	zajmująca	się	pomiarem	rynku	konferencyjnego)	zde�inio-
wano	konferencję	jako	wydarzenie,	w	którym	bierze	udział	15	lub	więcej	osób,	
trwa	sześć	lub	więcej	godzin	dziennie	i	kończy	się	tego	samego	dnia	lub	trwa	wię-
cej	dni	 (Davidson,	Cope	2003,	s.	73).	Kongres	natomiast	 jest	przedsięwzięciem	
ekonomiczno-administracyjnym	 o	charakterze	 naukowym,	 politycznym,	 religij-
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nym	czy	też	społecznym	organizacji	krajowych	lub	międzynarodowych	będącym	
środkiem	realizacji	ich	celów	i	zadań	(Kornak,	Montygierd-Łoyba	1985,	s.	67).	

Cechą,	która	odróżnia	kongres	od	konferencji	jest	znaczna	liczba	uczestników	
(od	kilkuset	do	kilku	tysięcy	osób),	organizowany	jest	zwykle	co	kilka	lat,	a	wyni-
ki	prac	kongresów,	ze	względu	na	swoją	doniosłość,	są	szeroko	popularyzowane.	
Syntetyzując	 dyskusję	 terminologiczną,	 kongresy	 od	 konferencji	 różni	większa	
liczba	 uczestników	 i	rzadsza	 częstotliwość,	 natomiast	 od	 strony	 praktycznej	
(organizacja	imprezy,	elementy	składające	się	na	wydarzenie,	przebieg	obrad)	są	
bardzo	podobne.	Omawiane	imprezy	mają	swoją	określoną	długość,	przeważnie	
od	1	do	3	dni,	w	praktyce	jednak	najczęściej	spotyka	się	wydarzenia	dwudniowe	
(Na	 taki	 stan	 rzeczy	wskazuje	 analiza	 programów	 konferencji).	 Zarówno	 kon-
ferencja,	 jak	 i	kongres,	 są	 spotkaniami	 tematyczno-merytorycznymi,	 mającymi	
określoną	budowę,	którą	zależnie	od	wizji	organizatorów	można	zmieniać.	

Inicjatorami	konferencji	i	kongresów	są	(Handszuh	2007):
–	 organizacje	formalne,
–	 partie	polityczne,
–	 instytucje	publiczne	i	naukowe,
–	 szkolnictwo,
–	 przedsiębiorstwa,
–	 grupy	interesów	(komercyjne,	religijne,	środowiskowe).
Ten	rodzaj	turystyki	wymaga	odpowiedniej	infrastruktury	(Kompendium	wie-

dzy	o	turystyce	2002,	s.	32),	co	 jest	ściśle	związane	z	zagadnieniem	miejsca	od-
bywania	się	 imprez	turystyki	konferencyjno-kongresowej.	Analizując	spotkania	
o	charakterze	konferencyjno-kongresowym	pod	względem	miejsca	ich	realizacji,	
można	wskazać	określony	typ,	który	 jest	uniwersalny	 i	najczęściej	wykorzysty-
wany.	Badania	przeprowadzone	w	Wielkiej	Brytanii	wskazują,	iż	spotkania	kon-
ferencyjno-kongresowe	w	70%	odbywają	się	w	hotelach	(Davidson,	Cope	2003,	s.	
88).	Wskaźnik	ten,	mimo	iż	jest	wysoki	wcale	nie	zaskakuje,	gdyż	jedną	z	funkcji	
nowoczesnego	 hotelarstwa	 jest	 obsługa	 klientów	w	sferze	 przemysłu	 spotkań.	
Zorganizowanie	imprezy	w	hotelu	wiąże	się	z	taką	dogodnością,	iż	goście	mogą	
bez	trudu	przejść	do	sal	konferencyjnych,	eliminując	w	ten	sposób	koszty	trans-
portu	 konieczne	 podczas	 organizacji	 spotkania	 poza	miejscem	 noclegu	w	cen-
trum	kongresowym	usytuowanym	zbyt	daleko,	żeby	przemieścić	się	tam	pieszo	
(Allen	2000,	s.	70).	

Miesiącami,	 w	których	 najczęściej	 organizuje	 się	 spotkania	 konferencyjno-
kongresowe	w	hotelach,	są	październik	i	listopad	(Fisher	2000,	s.	30).
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Logistyczna	procedura	organizowania	wydarzenia	o	charakterze	
naukowym

Wstępem	 do	 rozpoczęcia	 przygotowań	 do	 spotkania	 naukowego	 jest	 poja-
wienie	 się	 pomysłu.	 Zazwyczaj	 pomysłodawcy	 tworzą	 tzw.	 komitet	 naukowy,	
składający	się	z	pracowników	naukowych	ze	stopniem	naukowym,	który	zajmuje	
się	 oprawą	 merytoryczną	 imprezy.	 Natomiast	 logistyczną	 obsługę	 konferencji	
reprezentuje	 tzw.	 komitet	 organizacyjny,	 odpowiadający	 za	 techniczną	 oprawę	
spotkania,	 składający	się	najczęściej	 z	pracowników	uczelni,	organizującej	 spo-
tkanie.	Liczba	osób	odpowiadająca	za	logistykę	zależy	od	planowanej	wielkości	
imprezy,	jej	rangi	i	oczywiście	budżetu.	Bardzo	często	liczebność	personelu	jest	
zmieniana	w	trakcie	przygotowań	i	dostosowywana	do	aktualnych	potrzeb.	Naj-
częściej	osoba	kierująca	projektem,	odpowiedzialna	za	zarządzanie	logistyczne,	
tzw.	przewodniczący	komitetu	organizacyjnego,	przypisuje	danej	osobie	z	zespo-
łu	zadania,	za	które	jest	ona	odpowiedzialna.	

Rozpoczynając	działania	logistyczne	dotyczące	organizacji	konferencji,	należy	
określić	czas	rozpoczęcia	przygotowań.	W	literaturze	przedmiotu	podaje	się,	że	
�irmy	 rezerwują	 swoje	 imprezy	 średnio	pięć	miesięcy	wcześniej,	 choć	55%	 ta-
kich	spotkań	zarezerwowano	na	trzy	miesiące	wcześniej	(Davidson,	Cope	2003,	
s.	127).	W	przypadku	konferencji	i	kongresów	naukowych	ten	termin	jest	zdecy-
dowanie	dłuższy	i	wynosi	około	dwunastu	miesięcy	przed	realizacją	imprezy.

Pierwsze	kroki	przygotowań	są	bardzo	ważne,	ponieważ	wpływają	na	dalszy	
rozwój	 działań	 konferencyjnych.	 Na	 samym	 początku	 najważniejszą	 decyzją	
logistczną	 jest	wybór	miejsca	 konferencji.	 Bez	 tej	 informacji	 nie	można	 zacząć	
rekrutacji	 potencjalnych	 uczestników.	 Poruszając	 problem	 miejsca	 spotkania	
nie	sposób	nie	wymienić	ośrodków	naukowych,	zwłaszcza	uniwersytetów,	które	
odgrywają	istotną	rolę	w	animowaniu	spotkań	i	w	odpowiedzi	na	rozwój	rynku	
spotkań,	zdobywają	pokaźne	 fundusze	na	cele	naukowe.	Uniwersytety	mają	do	
dyspozycji	różnego	rodzaju	sale	wykładowe	i	mniejsze	salki,	które	idealnie	odpo-
wiadają	potrzebom	rynku	spotkań.	Ponadto	w	okresie	wakacyjnym	istnieje	moż-
liwość	zakwaterowania	uczestników	w	pustych	w	tym	czasie	akademikach.	Wiele	
ośrodków	naukowych	szybko	rozbudowuje	swoje	centra	konferencyjne,	przykła-
dając	dużą	wagę	nie	tylko	do	unowocześnienia	bazy,	lecz	także	do	podniesienia	
standardu	usług	i	zwiększania	profesjonalizmu.	Niektóre	po	odniesieniu	sukcesu	
na	tym	rynku	zbudowały	centra	konferencyjne,	ośrodki	szkoleniowe	działające	
niezależnie	 od	uczelni	 i	czynne	 cały	 rok	 (Davidson,	 Cope	2003,	 s.	 98).	W	tabe-
li	1	przedstawiono	wady	i	zalety	ośrodków	akademickich	jako	miejsc	spotkań.



94

Marta SIDORKIEWICZ

95

Specyfika organizowania konferencji i kongresów naukowych

Tabela	1.	Zalety	i	wady	ośrodków	akademickich	jako	miejsc	spotkań

Zalety Wady
–	 znajdują	się	w	całym	kraju,	wiele	jest	po-
łożonych	w	centrach	wielkich	miast,

–	 styl	 w	architekturze	 od	 wczesnego	
średniowiecza	 do	 nowoczesnego,	 od	
tradycyjnego	 do	 obiektów	 specjalnie	
wzniesionych,

–	 wielkość	 budynków:	 duże	 sale	 na	 sesje	
plenrne,	 sale	 wykładowe	 i	seminaryjne	
na	spotkania	w	grupach,

–	 naukowa	atmosfera:	sprzyja	poważnym	
dyskusjom,

–	 wsparcie	 techniczne:	sprzęt	audiowizu-
alny,	pomoc	specjalistów,

–	 atrakcyjna	cena	w	porównaniu	z	cenami	
np.	obiektów	hotelarskich,

–	 usługa	 całościowa:	 darmowy	 parking	
na	 miejscu,	 zakwaterowanie,	 stołówki,	
bary,	obiekty	sportowe.

–	 brak	standardowego	wyposażenia	hote-
lowego,	 takiego	 jak:	 bezpośrednie	 linie	
telefoniczne,	TV,	budziki,	mało	pokojów	
z	podwójnymi	 łóżkami,	 raczej	 stołówki	
niż	restauracje,

–	 relatywnie	 duży	 teren,	 co	 jest	 często	
kłopotliwe	 dla	 gości:	 łatwo	 się	 zgubić	
i	zmęczyć,	z	jednego	budynku	do	drugie-
go	trzeba	czasem	długo	iść,

–	 niższy	 standard	 obsługi	w	 porównaniu	
ze	 standardem	 obsługi	 w	 miejscach	
specjalizujących	 się	 w	 organizowaniu	
spotkań	zbiorowych,	np.	hotelach.

Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie:	Davidson,	Cope	(2003,	s.	99).

Początkowe	przygotowania	 imprezy	naukowej,	 to	 także	ustalenie	patronatu	
honorowego	oraz	czy	będzie	ona	organizowana	z	innymi	partnerami.

Następnym	 etapem	 jest	 przekonanie	 sponsorów	 do	 wyłożenia	 środków	
�inansowych	 na	 organizację	 spotkania.	 W	tym	 celu	 opracowuje	 się	 mecenaty	
�inansowe	wraz	 pismem	przewodnim,	w	których	 proponuje	 się	 korzyści	 zwią-
zane	 z	�inansowym	wsparciem	danej	 imprezy.	Takie	materiały	 zawierają	 różne	
warianty	 pakietów	 �inansowych,	 czyli	 „czego	 można	 oczekiwać	 i	za	 ile”.	 Przez	
przedsiębiorstwa	sponsoring	takich	imprez	może	być	traktowany	jako	Public	Re-
lations	i	element	walki	konkurencyjnej	między	�irmami	z	danej	branży.	Specjalnie	
opracowane	mecenaty	�inansowe	są	rozsyłane	do	prezesów	zarządu,	dyrektorów	
generalnych,	specjalistów	do	spraw	PR	lub	marketingu.	Firma	otrzymując	takie	
materiały	 powinna	 poinformować	 organizatorów	o	swojej	 decyzji	 (pozytywnej	
bądź	negatywnej),	jednak	rzeczywistość	wygląda	inaczej.	Bardzo	często	komitet	
organizacyjny	 musi	 podejmować	 dodatkowe	 próby	 (najczęściej	 telefonicznie)	
uzyskania	 odpowiedzi	 od	 �irm.	 Jeżeli	 przedsiębiorstwo	 jest	 zainteresowane	
współpracą	�inansową,	podejmowane	są	negocjacje	w	celu	ustalenia	najkorzyst-
niejszych	warunków	kooperacji,	zadowalających	obie	strony.	Dojście	do	porozu-
mienia	powoduje	podpisanie	wzajemnej	umowy.	

Jednocześnie	tworzy	się	mecenaty	medialne,	skierowane	do	mediów	branżo-
wych	 (prasy,	 radia,	 telewizji,	portali	 internetowych),	 aby	zechciały	patronować	
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danej	konferencji.	Procedura	współpracy	z	mediami	jest	podobna,	jak	w	przypad-
ku	sponsorów.	Tu	jednak	środki	�inansowe	zastąpione	są	promocją	imprezy.

Często	 konferencje	 naukowe	 kojarzą	 się	 z	publikacjami,	 czyli	 materiałami	
konferencyjnymi.	Konieczne	jest	ustalenie,	czy	dane	wydawnictwo	ma	się	pojawić	
na	 imprezie,	 czy	materiały	będą	nosić	miano	pokonferencyjnych.	Wydanie	ma-
teriałów	wiąże	się	ściśle	z	logistyką,	ponieważ	trzeba	powiadomić	potencjalnch	
autorów	o	warunkach	publikacji.	Dlatego	ważne	 jest	ustalenie	wymogów	doty-
czących	 technicznej	 formy	 tekstu,	 terminu,	do	którego	należy	złożyć	materiały,	
sposób	 ich	 dostarczenia	 itp.	 Takie	 informacje	 są	 konieczne	 do	 harmonijnego	
przygotowywania	imprezy,	gdyż	od	tego	zależy	skład	publikacji	i	termin	jej	przy-
gotowania.	Publikacja,	aby	mieć	wartość	naukową,	powinna	być	zrecenzowana	co	
też	wymaga	czasu.

Powyższe	informacje,	czyli	m.in.	tytuł	i	program	konferencji,	jej	miejsce,	ter-
min,	patron	honorowy,	partnerzy	i	cena,	składają	się	na	treść	prospektów	infor-
macyjnych	spotkania.	Skład	gra�iczny	ulotek	może	być	wykonywany	przez	zespół	
organizatorów,	albo	zlecony	 �irmie	z	zewnątrz,	na	zasadzie	outsourcingu.	Kiedy	
foldery	 są	w	druku	pojawia	 się	pytanie	o	liczbę	egzemplarzy.	Odpowiedź	na	 to	
pytanie	kryje	zawartość	bazy	adresowej,	która	 jest	opracowywana	w	początko-
wej	fazie	działań.	W	zależności	od	miejsca	druku	(profesjonalnej	drukarni	czy	sa-
modzielnie),	należy	zaplanować	to	czasowo	i	ściśle	pilnować	terminów.	Następny	
etap	to	oczywiście	rozsyłanie	ulotek	informacyjnych.

Kontakt	uczestników	z	organizatorami	spotkania	naukowego	polega	dość	czę-
sto	na	wykorzystaniu	komunikacji	elektronicznej.	Poczta	elektroniczna	i	Internet,	
tak	powszechne	w	pracy	i	w	domu,	stały	się	także	użytecznymi	narzędziami	wy-
korzystywanymi	przez	organizatorów	spotkań.	Dają	możliwość	bezpośredniego	
kontaktowania	 się	 z	potencjalnymi	 uczestnikami	 spotkania.	 Powszechną	 prak-
tyką	w	przypadku	dużych	imprez	jest	też	uruchamianie	stron	internetowych,	na	
których	można	znaleźć	szczegóły	dotyczące	miejsca	i	programu	oraz	linki	do	in-
nych	przydatnych	informacji,	np.	stron	na	temat	rozrywki	i	wypoczynku	w	danym	
mieście	(Davidson,	Cope	2003,	s.	131-132).	

Okres	 przygotowań	wiąże	 się	 z	intensywnymi	 uzgodnieniami	 z	dostawcami	
różnego	rodzaju.	Obsługa	sali,	czyli	dostępu	do	mikrofonów,	rzutników	multime-
dialnych	 i	standardowych	 do	 prezentacji	 wystąpień,	 sprzętu	 symultanicznego,	
jeżeli	konferencja	jest	międzynarodowa.	Przy	odpowiednim	budżecie	spotkania,	
można	wygospodarować	�inanse	na	wizualizację	konferencji.	Przede	wszystkim	
chodzi	tu	o	tablicę	reklamową	promującą	nazwę	spotkania,	różnego	rodzaju	ba-
nery,	gadżety	czy	kwiaty	na	stół	prezydialny.
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Tabela	 2.	 Podobieństwa	 i	różnice	 między	 konferencjami	 i	kongresami	 naukowymi	
a	pozostałymi	imprezami	tego	typu

Aspekt Różnice Podobieństwa

Cel	spotkania

-	 w	przypadku	 wszystkich	 spot-
kań	 o	charakterze	 konferencyj-
no-kongresowym	 celem	 spo-
tkania	jest	omówienie	istotnych	
problemów,	zakłada	się	cel	inny	
niż	rekreacyjno-rozrywkowy.

Długość	
organizowania	
spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	charak-
terze	 naukowym	 zwykle	 rok;	
ma	 to	 związek	 z	przygotowa-
niem	 opracowań	 naukowych	
przez	 uczestników	 i	procedurą	
wydawania	 materiałów	 konfe-
rencyjnych;

-	 w	przypadku	 pozostałych	 spot-
kań,	 w	literaturze	 przedmiotu,	
wskazuje	się	okres	przygotowań	
na	trzy	do	pięciu	miesięcy	przed	
realizacją.

Zleceniodawca/
organizator	
spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	charak-
terze	 naukowym	 zazwyczaj	
zleceniodawca	 spotkania	 jest	
również	 jego	 organizatorem	
najczęściej	 jest	 to	 ośrodek	 na-
ukowy	 (uczelnia),	 katedra	 lub	
instytut;

-	 w	przypadku	 pozostałych	 spot-
kań	funkcje	te	są	bardzo	często	
rozdzielone,	 tj.	 organizowanie	
imprezy	 zleca	 się	 �irmie	 ze-
wnętrznej.

Uczestnicy	
spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	charak-
terze	naukowym	zwykle	uczest-
nikami	 są	 pracownicy	 naukowi	
uczelni	wyższych;

-	 w	przypadku	 pozostałych	 spot-
kań	 uczestnikami	 są	 przedsta-
wiciele	 różnych	 instytucji,	 �irm,	
organizacji	 społecznych	 i	poli-
tycznych.

Liczba	
uczestników	
spotkania

-	 co	najmniej	15	osób	 (żeby	 spo-
tkanie	 nazwać	 konferencją),	
górna	 granica	 –	 kilka	 tysięcy	
(w	przypadku	kongresu);

-	 69%	 ogólnej	 liczby	 konferencji	
stanowią	 imprezy	 o	liczebności	
od	20-250	osób.
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Relacja	
uczestników	ze	
zleceniodawcą/
organizatorem	
spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	 cha-
rakterze	 naukowym,	 zwłaszcza	
cyklicznych,	 kontakty	 są	 mniej	
formalne	niż	podczas	imprez	in-
nego	 rodzaju,	 gdyż	 obie	 strony	
znają	 się	 z	poprzednich	 edycji	
spotkań	oraz	w	związku	z	doko-
naniami	naukowymi.

Miejsce	
spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	charak-
terze	 naukowym	 częściej	 orga-
nizuje	się	obrady	konferencyjne	
w	budynkach	 uczelni	 (niższe	
koszty	wynajmu	w	porównaniu	
z	kosztami	 sal	 konferencyjnych	
w	hotelach	 lub	 centrach	 kon-
gresowych);	 jest	 to	 szczególnie	
widoczne	 w	przypadku	 orga-
nizowania	 kongresów,	 gdzie	
liczebność	uczestników	jest	bar-
dzo	duża	i	obiekty	hotelowe	nie	
mają	 sal	 do	 przeprowadzenie	
obrad;	uczelnie	dysponują	sala-
mi	 wykładowymi	 i	plenarnymi	
z	dużą	liczbą	miejsc	siedzących.

-	 konferencje	i	kongresy	naukowe	
mają,	 podobnie	 jak	 przy	 orga-
nizacji	 innych	 imprez,	 miejsce	
również	 w	hotelach,	 które	
zwłaszcza	 w	miejscowościach	
o	dużej	 konkurencji	 w	zakre-
sie	 podaży	 oferują	 uczelniom	
atrakcyjne	 ceny	 wynajmu	 sal	
konferencyjnych,	 noclegów	
i	wyżywienia.	

Czas	trwania	
spotkania

-	 co	najmniej	6	godzin	(żeby	spot-
kanie	nazwać	konferencją);

-	 zwykle	do	trzech	dni.

Trendy	
w	zakresie	
organizowania	
spotkania

-	 widać	 tendencję	 do	 zmniej-
szania	 się	 liczby	 uczestników	
i	skracania	spotkań;

-	 wzrost	znaczenia	imprez	specja-
listycznych;	

-	 dbanie	 o	rodziny	 uczestników	
(np.	 organizowanie	 specjalnie	
dla	 nich	 wycieczek	 fakultatyw-
nych	 w	czasie	 obrad	 konferen-
cyjnych);	

-	 połączenie	 z	programem	 typu	
incentive.

Materiały	
konferencyjne

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	cha-
rakterze	 naukowym	 materiały	
konferencyjne	 stanowią	 jeden	
z	najważniejszych	efektów	spot-
kania,	 z	których	 uczestnik	 roz-
licza	 się	 ze	 swoim	 pracodawcą	
(za	 treść	 materiałów	 odpowia-
dają	uczestnicy	spotkania).	

-	 w	przypadku	 pozostałych	 im-
prez,	 materiały	 konferencyjne	
zapewnia	organizator;

-	 naukowe	materiały	konferencyj-
ne	 są	 recenzowane,	 a	ich	 pro-
cedura	 wydawnicza	 jest	 skom-
plikowana	 i	stosunkowo	 długa;	
wydana	 podczas	 konferencji/
kongresu	 publikacja	 naukowa	
potwierdza	 rozwój	 naukowy	
danego	uczestnika.
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Budżet	
spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	charak-
terze	 naukowym	 organizator	
stara	się	w	sposób	maksymalny	
ograniczać	 koszty,	 ponieważ	
�inansowanie	 udziału	 pracow-
ników	 nauki	 w	tego	 rodzaju	
imprezach	odbywa	się	z	budże-
tu	 państwa,	 dlatego	 też	 koszty	
powinny	 być	 społecznie	 akcep-
towane	 i	nie	 budzić	 zastrzeżeń	
opinii	publicznej;	

-	 w	przypadku	 pozostałych	 im-
prez	 budżet	 spotkania	 opraco-
wywany	jest	w	kwestii	kosztów	
mniej	rygorystycznie;	

Wizja	spotkania

-	 w	przypadku	 spotkań	 o	charak-
terze	 naukowym	bardzo	 często	
są	to	spotkania	cykliczne,	w	któ-
rych	udział	biorą	ci	sami	uczest-
nicy,	 dlatego	 też	 każda	 kolejna	
edycja	 musi	 być	 inna	 zarówno	
pod	 względem	 merytoryznym	
jak	 i	organizacyjnym,	 aby	 sta-
nowić	 atrakcyjny	 produkt	 na	
rynku;	

-	 podczas	spotkań	innego	rodzaju	
zauważa	 się	 stosunkowo	 dużą	
rotację	uczestników,	co	pozwala	
wykorzystywać	 zrealizowane	
już	 wcześniej	 senariusze	 spo-
tkań.

Źródło:	opracowanie	własne.	

Logistyczna	obsługa	konferencji	nie	kończy	się	jednak	tylko	na	przygotowa-
niu,	kolejnym	etapem	jest	jej	faktyczna	realizacja.	Personel	organizacyjny	spotka-
nia	musi	być	do	dyspozycji	uczestników	przez	cały	okres	trwania	konferencji.	Po-
winien	zjawiać	się	w	miejscu	imprezy	jako	pierwszy	i	opuszczać	je	jako	ostatni.

Reasumując	zaprezentowane	zagadnienia,	należy	podkreślić,	iż	ten	proces	jest	
bardzo	rozbudowany.	Wiele	działań,	logistycznych	prowadzi	się	równolegle	z	in-
nymi.	Im	większa	liczba	uczestników	spotkania,	tym	wyraźniejszy	jest	podział	na	
poszczególne	 zadania	personelu	obsługującego	 imprezę	 i	tym	bardziej	 złożone	
rozwiązania	 logistyczne.	Procedura	organizowania	spotkania	 jest	specy�icznym	
systemem	logistycznym,	który	stawia	zadania,	określa	środki	i	warunki	niezbęd-
ne	do	wykonywania	zadania,	wdraża	je	w	życie,	a	później	kontroluje.	

Specy�ika	konferencji	i	kongresów	naukowych	

Na	podstawie	informacji	zaprezentowanych	wcześniej	podjęto	próbę	realiza-
cji	celu	opracowania,	czyli	zdiagnozowanie	obszarów	merytorycznych	różniących	
konferencje	 i	kongresy	 naukowe	 od	 pozostałych	 imprez	 tego	 typu	 (szkolenia,	
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spotkania	stowarzyszeń,	spotkania	�irmowe),	czyli	wskazanie	specy�iki	spotkań	
naukowych,	w	kontekście	ich	organizowania	(tabela	2).	Zestawienie	tabelaryczne	
zostało	opracowane	na	podstawie	obserwacji	oraz	analizy	literatury	przedmio-
tu.

Podsumowanie

Podsumowując	 rozważania	 teoretyczno-praktyczne,	 dotyczące	 specy�iki	
organizowania	 konferencji	 i	kongresów	 naukowych,	 można	 wskazać	 obszary	
merytoryczne	 różniące	 je	 od	 pozostałych	 imprez	 tego	 typu.	Do	 obszarów	 tych	
należą	czas	poświęcony	na	organizację	spotkania,	wizja,	zleceniodawca/organi-
zator,	 uczestnicy,	 relacja	 uczestników	ze	 zleceniodawcą/organizatorem,	 budżet	
oraz	materiały	konferencyjne.	Pozostałe	aspekty,	takie	jak:	cel	spotkania,	 liczba	
uczestników,	miejsce,	 czas	 trwania	 spotkania	oraz	 trendy	w	zakresie	organizo-
wania	 są	 natomiast	 obszarami	 wspólnymi	 dla	 wszystkich	 imprez	 zbiorowych	
o	charakterze	konferencyjno-kongresowym.
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Streszczenie
Celem	artykułu	jest	próba	zdiagnozowania	obszarów	merytorycznych	różnią-

cych	konferencje	i	kongresy	naukowe	od	pozostałych	imprez	tego	typu	(szkolenia,	
konferencje	�irmowe),	czyli	wskazanie	specy�iki	spotkań	naukowych,	szczególnie	
w	kontekście	ich	organizowania.	

Opracowanie	podzielono	na	 trzy	 części.	 Pierwsze	dwie	mają	 charakter	 teo-
retyczny,	przedstawiono	w	nich	podstawowe	zagadnienia	dotyczące	konferencji	
i	kongresów	 oraz	 logistycznego	 procesu	 organizowania	 imprez	 o	charakterze	
naukowym.	Część	 trzecia	natomiast	ma	charakter	analityczny	 i	zawiera	analizę	
różnic	i	podobieństw	między	konferencjami	i	kongresami	naukowymi	a	pozosta-
łymi	imprezami	tego	typu.
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Artykuł	 jest	wynikiem	studiów	 literaturowych	 i	doniesień	branżowych	z	za-
kresu	turystyki	biznesowej	oraz	obserwacji,	będącej	wynikiem	wieloletniej	pracy	
związanej	z	organizowaniem	imprez	naukowych.

Słowa	kluczowe:	konferencja,	kongres,	organizowanie.
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Znaczenie	przemysłu	spotkań	w	kształtowaniu	
potencjału	turystycznego	miast

Wprowadzenie

Międzynarodowy	 ogólnogospodarczy	 potencjał	wielkich	miast	 jest	 skorelo-
wany	z	ich	dużą	atrakcyjnością	turystyczną.	Turystyka	jest	 jednoczesnym	czyn-
nikiem	i	bene�icjentem	ich	sukcesu.	W	miastach	zlokalizowane	są	najważniejsze	
obiekty	 dziedzictwa	 historyczno-kulturowego	 i	obiekty	 współczesnej	 kultury,	
rozrywki	 i	rekreacji,	dysponują	one	także	najbardziej	rozwiniętą	 infrastrukturą	
turystyczną,	 komunikacyjną	 i	techniczną	 (Law	 2002).	 Na	 tej	 bazie	 zrodziła	 się	
koncepcja	miast	światowej	turystyki,	opisująca	fenomen	popularności	najwięk-
szych,	 wielofunkcyjnych	 i	policentrycznych	 miejskich	 ośrodków	 turystycznych	
(Maitland,	 Newman,	 2009).	 Połączenie	 atrakcyjności	 biznesowej	 z	turystyczną	
sprawia,	że	podróże	służbowe	oraz	przemysł	spotkań	stają	się	jedną	z	wiodących	
funkcji	 wspierających	 rozwój	 współczesnych	 miast,	 co	 potwierdzają	 w	swoich	
rozważaniach	autorzy	specjalizujący	się	w	ogólnych	zagadnieniach	rozwoju	miast	
(Hall	1997;	Sassen	2006;	Short,	Kim	1999),	jak	i	turystyce	miejskiej	(Ashworth,	
Page	2011;	Maitland,	Newman	2009).

Artykuł	stanowi	próbę	określenia	udziału	przemysłu	spotkań	w	kształtowa-
niu	potencjału	turystycznego	miast	światowej	turystyki.	Autorzy	wychodzą	z	za-
łożenia,	że	–	mimo	podkreślania	w	literaturze	przedmiotu	rosnącego	znaczenia	
przemysłu	 spotkań	 w	budowaniu	 potencjału	 turystycznego	 oraz	 ogólnogospo-
darczego	miast	–	brakuje	zestawień	wymiernie	opisujących	tę	kwestię.	Badanie	
opiera	się	na	źródłach	wtórnych	w	formie	ogólnodostępnych	wielokryterialnych	
rankingów	miast	tworzonych	na	podstawie	obiektywnych	wskaźników	(nie	zaś	
opinii	lub	plebiscytów	popularności).

Artykuł	zrealizowano	w	związku	z	projektem	pt.	„Znaczenie	funkcji	turystycz-
nej	w	procesie	internacjonalizacji	miast”,	nr	3838/B/H03/2011/40,	s�inansowa-
nym	ze	środków	Narodowego	Centrum	Nauki.
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Przemysł	spotkań	w	miastach	światowej	turystyki

Biorąc	 pod	 uwagę	 determinanty	 rozwoju	 przemysłu	 spotkań	 istotne	 jest	
wskazanie	jego	znaczenia	w	koncepcji	miast	światowych	i	globalnych	oraz	stwo-
rzonej	na	ich	podstawie	koncepcji	miast	światowej	turystyki.	Hall	(1997)	opisuje	
miasta	globalne	jako	ośrodki,	których	gospodarka	opiera	się	przede	wszystkim	na	
świadczeniu	wyspecjalizowanych	 i	zaawansowanych	usług	opartych	na	 groma-
dzeniu	i	przepływie	informacji:	�inansowych,	bankowych,	prawnych,	ubezpiecze-
niowych,	doradczych	dla	biznesu,	edukacyjnych,	marketingowych.	Z	kolei	Sassen	
(2001),	za	Friedmannem	(1986),	uznaje	miasta	globalne	jako	ośrodki	zarządza-
nia	organizacją	światowej	gospodarki,	kluczowe	lokalizacje	oraz	rynki	wiodących	
obecnie	branż,	tj.	�inansów	i	zaawansowanych	usług	dla	�irm	oraz	główne	miejsca	
produkcji	innowacji	dla	tych	branż.

Hall	 twierdzi,	 że	 nagromadzenie	wysoko	wyspecjalizowanych	 usług	w	mia-
stach	jest	przyczyną	dynamicznego	rozwoju	turystyki	biznesowej,	w	najwyższym	
stopniu	 synergicznej	 z	innymi	 funkcjami	 (Hall	 1997).	 W	miastach	 globalnych	
sprzęga	się	ona	z	turystyką	czasu	wolnego,	co	ma	wpływ	na	system	transporto-
wy,	 komunikację,	 obsługę	mieszkańców	 i	turystów	 (hotele,	 gastronomia	 i	inne	
usługi)	oraz	sektor	kultury	i	rozrywki.	Zdaniem	Halla,	zwiększenie	roli	informacji	
jako	głównego	czynnika	produkcji	oraz	rozwój	informatyzacji	zwiększa,	rolę	tu-
rystyki,	ponieważ	informacja	jest	nadal	przekazywana	dwiema	drogami:	wirtual-
ną	oraz	w	trakcie	bezpośrednich	spotkań.	Dlatego	przemysł	spotkań	odgrywa	tak	
istotną	rolę	we	wzmocnieniu	efektów	aglomeracyjnych	w	miastach	oraz	zjawisku	
usieciowienia	miast.	 Z	kolei	 Sassen	 (2006)	 zauważa,	 że	 obok	 rozwoju	 centrów	
biznesowych	w	miastach	obserwuje	się	wzrost	powiązanych	z	nimi	stref	 luksu-
sowej	konsumpcji,	składających	się	z	obiektów	handlowych,	rozrywkowych	oraz	
hotelowych	i	gastronomicznych.

Według	 Maitlanda	 i	Newmana	 (2009)	 miasta,	 które	 wykazują	 relatywnie	
wysokie	poziomy	poszczególnych	funkcji	miejskich	i	wskaźników	rozwojowych,	
wykazują	 także	ponadprzeciętny	potencjał	 funkcji	 turystycznej.	Wielkie,	wielo-
funkcyjne	i	policentryczne	miasta,	które	skupiają	międzynarodowy	biznes,	elity	
krajowe	 oraz	 zasoby	 kultury	 o	randze	 narodowej	 i	międzynarodowej,	 a	także	
w	których	zlokalizowane	są	charakterystyczne	zabytki	historii	oraz	obiekty	bę-
dące	współczesnymi	ikonami,	uzyskują	znaczącą	przewagę	także	w	międzynaro-
dowym	(a	raczej	międzymiastowym)	wyścigu	o	turystów,	nowych	mieszkańców	
oraz	inwestycje.	Składnikiem	ich	potencjału	turystycznego	–	a	w	zasadzie	poten-
cjału	turystycznego	wszystkich	miast	–	jest	kompozycja	dziedzictwa	kulturowego	
i	historycznego	z	nowoczesną	architekturą,	kulturą	i	sztuką,	dostępnością	komu-
nikacyjną	oraz	silnym,	uznanym	wizerunkiem.
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Status	wiodących	ośrodków	biznesowych	i	kulturalnych	oraz	znaczenie	w	go-
spodarce	światowej	sprawiają,	że	miasta	światowej	turystyki	generują	wielomi-
lionowe	rzesze	odwiedzających,	mających	różnorodne	motywacje,	wśród	których	
przemysł	spotkań	ma	niebagatelny	udział.	Problem	w	tym,	że	nie	wiadomo,	jak	
duży,	albowiem	dyskusja	nad	miastami	światowymi	polega	przede	wszystkim	na	
rozważaniach	ogólnych	oraz	opisie	przypadków.	Sami	autorzy	koncepcji	podają	
kilka	przykładów	takich	miast:	Nowy	Jork,	Paryż,	Londyn,	Berlin,	Sydney,	Chicago,	
Los	Angeles,	San	Francisco,	Madryt	 i	Moskwę;	 jednak	nie	wymieniają	przy	tym	
ścisłych	kryteriów	tego	wyróżnienia	oraz	struktury	popytu.	Nie	można	znaleźć	
zatem	syntetycznego	rankingu	miast	światowej	 turystyki,	natomiast	odnoszące	
się	do	sfery	turystyki	badania	mają	wyimkowy	charakter,	obrazujący	jeden	bądź	
dwa	czynniki.	Biorąc	po	uwagę	dotychczasowy	dorobek	poznawczy	oraz	między-
narodowe	badania	nad	potencjałem	gospodarczym	oraz	turystycznym	miast,	wy-
daje	się	koniecznym	dokonanie	próby	określenia,	na	ile	potencjał	turystyczny	naj-
bardziej	atrakcyjnych	miast	na	świecie	tworzony	jest	przez	przemysł	spotkań.

Źródła	danych	i	metoda

Globalny	 zakres	 przestrzenny	 badania	 przesądził	 o	wykorzystaniu	 źródeł	
wtórnych.	Przyjęto,	 że	podstawą	wnioskowania	będą	ogólnodostępne,	publiko-
wane	w	formie	rankingów	wyniki	badań	nad	poszczególnymi	obszarami	poten-
cjału	konkurencyjnego	miast,	realizowane	przez	publiczne	i	prywatne	naukowe	
instytuty	badawcze,	organizacje	międzynarodowe	i	ponadnarodowe	agencje	kon-
sultingowe.	Przyjęto,	że	powinny	one	mieć	zakres	ogólnoświatowy	(nie	zaś	re-
gionalny,	np.	europejski)	i	być	budowane	na	podstawie	obiektywnych	mierników,	
a	także	zawierać	opis	metodyczny	–	w	ten	sposób	odrzucono	zestawienia	mające	
formę	 plebiscytów	 popularności.	 Tym	 samym,	 spośród	 ponad	 150	 zestawień	
i	rankingów	 miast	 mierzących	 poszczególne	 aspekty	 ich	 funkcjonowania	 (por.	
Moonen,	 Clark	 2013)	wyodrębniono	 88.	 Ponadto,	 w	odniesieniu	 do	 tych	 cech,	
których	przedmiotem	badania	nie	były	miasta,	ale	obiekty	w	nich	zlokalizowane,	
dokonywano	odpowiedniej	mody�ikacji	 zestawień	do	 formy	 informującej	 o	po-
tencjale	miast.	Następnie,	biorąc	pod	uwagę	de�inicję	miast	światowej	turystyki,	
a	także	 biznesową	 genezę	 rynku	 spotkań,	 do	 badań	 zakwali�ikowano	 rankingi	
odnoszące	 się	 do	 samej	 turystyki,	 jak	 i	mające	 ogólnoekonomiczny	 charakter,	
dzieląc	je	właśnie	na	te	dwie	podstawowe	grupy.	Przyjęto	bowiem,	że	podstawą	
rozwoju	turystyki	są	w	równym	stopniu	ich	atrakcyjność	turystyczna	(czyli	liczba	
i	jakość	walorów,	zagospodarowania	turystycznego	oraz	dostępność	komunika-
cyjna)	i	potencjał	ekonomiczny.	Dodatkowym	kryterium	była	długość	rankingów	
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–	do	 części	 turystycznej	 zakwali�ikowano	 te,	 które	 składały	 się	 z	minimum	 20	
pozycji,	do	gospodarczej	–	z	minimum	40.	Do	pierwszej	grupy	włączono	11	ze-
stawień	mierzących	 9	cech	 określających	 atrakcyjność	 turystyczną.	 Najdłuższy	
ranking	zawierał	nazwy	450	miast,	a	najkrótszy	30,	niemniej	niektóre	z	nich	udo-
stępniane	są	nieodpłatnie	w	formie	skróconej,	zwykle	zawierającej	20	pozycji.	Do	
drugiej	grupy	zaliczono	9	wielokryterialnych	zestawień,	które	są	najbardziej	pre-
stiżowymi	 i	najczęściej	 cytowanymi	 rankingami	miejskimi.	 Najdłuższy	 ranking	
zawierał	nazwy	500	miast,	a	najkrótszy	–	40	(tabela	1).

Tabela	1.	Źródła	danych	wykorzystanych	do	pomiaru	międzynarodowego	potencjału	
turystycznego	i	gospodarczego	miast

L.p.
Nazwa	orygi-

nalna

Instytucja	
badawcza	
(źródło)

Rok	
sprawoz-
dawczy

Przedmiot	
pomiaru

Liczba	
miast	
w	zesta-
wieniu	

Międzynarodowy	potencjał	turystyczny

1.
Top	City	Destina-
tions	Ranking

Euromonitor	
International	
(2014)

2012
Odwiedziny	
zagranicznych	
turystów

100

2.
Global	Destina-
tion	Cities	Index

MasterCard	
(Hedrick-Wong,	
Choog	2013)

2013

Wydatki	po-
noszone	przez	
odwiedzających	
z	zagranicy

132

3.
International	Pas-
senger	Rankings

Airports	Council	
International	
(2013)

2012

Wielkość	obsłu-
giwanego	mię-
dzynarodowego	
ruchu	pasażerów

30	*

4.

Country	&	city	
rankings:	Interna-
tional	Association	
Meetings	Market

International	Con-
gress	&	Convention	
Association	(ICCA	
2013)

2012
Liczba	spotkań	
stowarzyszeń

450

5.
Top	international	
meeting	cities

Union	of	Interna-
tional	Associations	
(UIA	2013)

2012
Liczba	spotkań	
organizacji

40

6.

Michelin-starred	
restaurants	-	The	
Michelin	Guide	
Selection

Michelin	(2014) 2013 Restauracje 72*
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7.
The	World’s	50	
Best	Restaurants

The	Diners	Club®	
World’s	50	Best	
Restaurants	Acade-
my	(2013)

2013 Restauracje 59*

8.
World	Heritage	
List

UNESCO	(2013) 2013
Obiekty	
światowego	
dziedzictwa

62**

9.
Exhibition	and	
musem	attendan-
ce	survey

The	Art	Newspaper	
(Skeggs	2013)

2011
Odwiedzający	
muzea	sztuki

51*

10.
Cities	by	airport	
route	maps	
(by	IATA	code)

OpenFlights.org	
(2013)

2013
Międzynarodowe	
połączenia	
lotnicze

62**

11.
Anholt	GfK-Roper	
City	Brands	Index

Simon	Anholt,	GfK	
Roper	Public	Affa-
irs	&	Media	
(Anholt	2013;	
MacNichol	2011)

2011
Wizerunek	
miasta

50

Międzynarodowy	potencjał	gospodarczy

1.
The	World	Accor-
ding	to	GaWC

Globalization	and	
World	Cities	Re-
search	Network,	
Uniwersytet	
w	Loughborough	
(GaWC	2014)

2012 wielokryterialny 305

2. Global	City	Index

A.T.	Kearney	i	The	
Chicago	Council	on	
Global	Affairs	(A.T.	
Kearney	2012)

2012 wielokryterialny 65

3.
Global	Power	City	
Index

Institute	for	Urban	
Strategies	
z	The	Mori	Memo-
rial	Foundation	
w	Tokyo	(2013)

2012 wielokryterialny 40

4.
Global	City	Com-
petitiveness	Index

The	Economist	
(EIU	2012)

2012 wielokryterialny 120
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5.
Global	Cities	Su-
rvey,	The	Wealth	
Report

Knight	Frank	
(2013)

2012 wielokryterialny 40

6.
Global	Cities	
Index

Martin	Prosperity	
Institute	(2013)

2012 wielokryterialny 60

7.
Innovation	Cities	
Global	Index

2thinknow	(2013)
2012/
2013

wielokryterialny 445

8.
Global	Urban	
Competitiveness	
Index

Global	Urban	
Competitiveness	
Project	(Ni	2012)

2011 wielokryterialny 500

9.
UN-Habitat	City	
Prosperity	Index

UN	Human	Settle-
ments	Programme	
(UN-HABITAT	
2012)

2012/
2013

wielokryterialny 71

Uwagi:	*	Liczba	powstała	z	przekształcenia	rankingów	źródłowych	do	formy	zestawień	
miast	metropolitalnych;	

	 	 	 	 	 	 	 	 	**	Liczba	powstała	z	przekształcenia	rankingów	źródłowych	do	formy	zestawień	
ograniczonej	przez	autorów	artykułu	miast	metropolitalnych.

Źródło:	 opracowanie	własne	na	podstawie	 źródeł	wskazanych	w	kolumnie	 „Instytucja	
badawcza	(źródło)”.

Analiza	 danych	 została	 przeprowadzona	 za	 pomocą	 zestawień	 porównaw-
czych	 z	wykorzystaniem	metody	 rangowania	 (Stabryła	 2000).	Ocenie	 poddano	
dwadzieścia	pierwszych	miejsc	każdego	zestawienia.	Następnie,	wykorzystując	
technikę	 sumowania	 punktów	 stosowaną	 przez	 Floridę	 (Florida	 2011),	 utwo-
rzono	dwa	rankingi	syntetyczne	–	międzynarodowego	potencjału	turystycznego	
oraz	międzynarodowego	potencjału	gospodarczego.	Uwzględniono	w	nich	odpo-
wiednio	61	i	98	miast.	

Jednym	 z	elementów	 stanowiących	 o	potencjale	 turystycznym	 aglomeracji	
jest	 organizacja	międzynarodowych	 spotkań	oraz	wydarzeń	biznesowych.	Dla-
tego	 w	kolejnym	 kroku	 dokonano	 zestawienia	 rankingów	 charakteryzujących	
ten	rynek.	W	pierwszej	dwudziestce	połączonych	rankingów	ICCA	i	UIA	(synte-
tycznego	rankingu	miast	według	potencjału	przemysłu	spotkań)	znalazło	się	26	
miast	(większość	pojawiła	się	w	obu	zestawieniach),	które	poddano	szczegółowej	
analizie.	W	celu	określenia	wpływu	przemysłu	spotkań	na	potencjał	turystyczny	
tych	metropolii	uśredniono	pozycje	z	obu	rankingów	cząstkowych	(tabela	2,	ko-
lumna	7)	oraz	zestawiono	je	z	miejscami	uzyskanymi	w	syntetycznym	rankingu	
turystycznym.	Ponadto	zsumowano	punkty	przyznane	za	zajęcie	poszczególnych	
lokat	w	rankingach	ICCA	i	UIA	(kolumna	9)	oraz	określono	ich	udział	w	całkowitej	
punktacji	turystycznej	(kolumna	10).	Sprawdzono	także,	na	ile	przemysł	spotkań	
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jest	 powiązany	 z	potencjałem	 ogólnogospodarczym.	 Dzięki	 tym	 porównaniom	
możliwe	było	osiągnięcie	wyznaczonego	celu	artykułu.	Ostatecznie,	na	podstawie	
wymienionych	 zestawień	 zaproponowano	klasy�ikację	miast	 światowego	prze-
mysłu	spotkań.

Należy	zwrócić	uwagę	na	ograniczoność	źródeł,	na	podstawie	których	moż-
na	dokonać	pomiaru	potencjału	przemysłu	spotkań.	Najbardziej	wiarygodnymi	
i	mającymi	wymiar	globalny	są	rankingi	miast	według	liczby	międzynarodowych	
spotkań	 stowarzyszeń	 tworzone	 przez	 ICCA	 oraz	 UIA.	 Zestawienia	 te	 nie	 są	
względem	siebie	substytucyjne,	lecz	uzupełniają	się	nawzajem,	dlatego	obydwa	
włączono	do	badania.	Żadne	z	nich	nie	jest	jednak	wyczerpujące,	tj.	nie	ma	pełne-
go	zakresu	podmiotowego,	co	wynika	zapewne	z	braku	danych	przekazywanych	
od	organizatorów	spotkań	oraz	convention	bureaux	działających	w	konkretnych	
miastach,	np.	Nowym	Jorku,	Dubaju	czy	Frankfurcie.	Poza	tymi	rankingami	bliż-
sza	charakterystyka	komponentów	przemysłu	spotkań	 jest	niemożliwa	z	uwagi	
na	 brak	wiarygodnych	 statystyk	 (np.	 liczba	 obiektów	konferencyjnych,	 organi-
zatorzy	 spotkań).	 Nie	 uwzględniono	 natomiast	 rankingów	 gastronomicznych,	
chociaż	kwestią	otwartą	jest	problem,	na	ile	odnoszą	się	one	do	przemysłu	spo-
tkań.	Można	stwierdzić,	że	usługi	gastronomiczne	są	podstawowym	elementem	
produktów,	 jakimi	są	spotkania	 i	wydarzenia,	 i	składają	się	na	potencjał	miasta	
na	etapie	podejmowania	decyzji	o	ich	 lokowaniu,	 jednak	nie	można	stwierdzić,	
w	jakim	stopniu.

Rezultaty	poznawcze	

Zbiorcze	 zestawienie	 wyników	 przeprowadzonego	 badania	 przygotowano	
zgodnie	z	rozważaniami	zawartymi	w	części	metodycznej	oraz	zaprezentowano	
w	tabeli	2.	 Ich	prezentacja	daje	możliwość	porównania	 rankingu	miast	według	
potencjału	przemysłu	spotkań	z	syntetycznym	rankingiem	potencjału	turystycz-
nego	oraz	syntetycznym	rankingiem	potencjału	gospodarczego	miast.

W	pierwszej	kolejności	zestawiono	ze	sobą	ogólny	ranking	turystyczny	oraz	
uśrednione	 dwa	 rankingi	 cząstkowe	 ICCA	 i	UIA,	 ponieważ	 tylko	wspólnie	 dają	
pełny	 obraz	 rynku	 spotkań	 międzynarodowych	 (wykres	 1).	 Najwyższy	 wynik	
w	kategorii	przemysłu	spotkań	uzyskał	Wiedeń	(2),	ale	nie	pozwoliło	mu	to	na	
znalezienie	 się	 w	pierwszej	 dziesiątce	 rankingu	 turystycznego	 (oś	 pozioma).	
Z	kolei	 rankingi	 spotkań	 międzynarodowych	 potwierdziły	 pozycję	 liderów	
Paryża,	 Singapuru	 i	Tokio.	Wyjątek	 stanowi	 Londyn,	 którego	 wysoki	 potencjał	
turystyczny	jest	w	mniejszym	stopniu	determinowany	rozwojem	przemysłu	spo-
tkań.	Jeszcze	większy	dysonans	obserwuje	się	w	przypadku	Rzymu,	który	zdobył	
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Tabela	2.	Przemysł	spotkań	w	miastach	–	zbiorcze	zestawienie	wyników	badania

Lp. Miasto Ranking Punkty

ekon. tur. ICCA UIA średni
ICCA	i	UIA tur. ICCA+UIA udział

(w	%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Wiedeń 13 13 1 3 2 62 38 61,29

2. Paryż 3 1 2 4 3 177 36 20,34

3. Singapur 5 3 6 1 4 109 35 32,11

4. Barcelona 29 8 5 7 6 73 30 41,10

5. Tokyo 4 5 6 6 86 15 17,44

6. Madryt 31 7 4 9 7 75 29 38,67

7. Kopenhaga 22 20 8 7 8 42 27 64,29

8. Bruksela 15 17 14 2 8 52 26 50,00

9. Londyn 2 2 6 10 8 166 26 15,66

10. Amsterdam 11 14 10 10 58 11 18,97

11. Berlin 24 16 3 17 10 55 22 40,00

12. Praga 66 30 11 11 19 10 52,63

13. Seul 9 6 17 5 11 76 20 26,32

14. Sztokholm 20 18 12 11 12 49 19 38,78

15. Pekin 21 23 13 13 28 8 28,57

16. Sydney 14 19 13 13 45 8 17,78

17. Istambuł 46 10 9 19 14 69 14 20,29

18. Lizbona 0 36 15 15 15 12 12 100,00

19. Helsinki 46 40 17 14 16 11 11 100,00

20. Bangkok 49 12 16 16 63 5 7,94

21. Budapeszt 0 31 20 12 16 17 10 58,82

22. Genewa 32 45 16 16 8 5 62,50

23. Kuala	
Lumpur 51 21 18 18 38 3 7,89

24. Buenos	
Aires 45 60 19 19 2 2 100,00

25. Kyoto 81 36 20 20 12 1 8,33

26. Rzym 72 8 20 20 73 1 1,37

ekon.	–	ekonomiczny	[3],	tur.	–	turystyczny	[4]	i	[8].
Źródło:	opracowanie	własne.

bardzo	wysokie	miejsce	w	syntetycznym	rankingu	turystycznym,	mimo	relatywnie	
niskiej	 lokaty	 w	zestawieniach	 cząstkowych.	 Natomiast	 wyniki	 większości	 miast	
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oscylują	w	granicach	20.	miejsca	pod	względem	turystycznym	i	10.	–	w	zakresie	
spotkań.

Wykres	1.	Porównanie	pozycji	miast	w	rankingu	turystycznym	i	uśrednionym	rankingu	
wg	liczby	spotkań	międzynarodowych
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Źródło:	opracowanie	własne.

Dla	osiągnięcia	pełniejszego	obrazu	wpływu	przemysłu	spotkań	na	potencjał	
turystyczny	miast	obliczono	udział	punktów	tej	kategorii	w	całościowym	wyniku	
turystycznym.	W	celu	przeprowadzenia	szczegółowej	analizy	zestawiono	go	z	po-
zycją	w	ogólnym	rankingu	turystycznym	(wykres	2).	

Wykres	2.	Porównanie	pozycji	miast	w	rankingu	turystycznym	i	procentowego	udziału	
punktów	kategorii	spotkań	międzynarodowych	w	punktacji	turystycznej
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Rezultat	równy	100%	oznacza,	że	ranking	dotyczący	przemysłu	spotkań	był	
jedynym	 rankingiem	 zakwali�ikowanym	 do	 pomiaru	 potencjału	 turystycznego,	
w	którym	znalazło	się	określone	miasto.	Taka	sytuacja	wystąpiła	w	odniesieniu	
do	 Lizbony,	 Helsinek	 i	Buenos	 Aires.	 Z	kolei	 najniższy	 udział	 odnotowano	 dla	
Rzymu	 (ok.	 1%).	Mimo	 to,	 stolica	Włoch	 zdobyła	wysokie	miejsce	w	ogólnym	
rankingu	turystycznym,	zawdzięczając	je	wysokim	pozycjom	w	pozostałych	kate-
goriach	opisujących	potencjał	turystyczny.	Wśród	czołówki	miast	rezultat	niższy	
niż	20%	osiągnął	Londyn	i	Tokio,	a	udział	pozostałych	miast	najlepszej	dziesiątki	
oscylował	 w	granicach	 ok.	 20-40%.	 Pozostałe	 wysoko	 uplasowane	 metropolie	
o	stosunkowo	 niskim	 procentowym	 wyniku	 to	 Bangkok,	 Amsterdam,	 Sydney	
i	Kuala	Lumpur.	Większy	wpływ	przemysł	spotkań	ma	na	pozycję	w	rankingu	tu-
rystycznym	Berlina,	Brukseli	czy	Sztokholmu,	a	granicę	60%	przekroczył	Wiedeń	
i	Kopenhaga.	Podobnie	Genewa,	ale	jej	ogólny	potencjał	turystyczny	jest	znacznie	
niższy.	

Pomimo	że	przemysł	spotkań	nie	jest	składnikiem	rankingu	ekonomicznego,	
uznano,	iż	analiza	potencjału	przemysłu	spotkań	bez	ściśle	gospodarczego,	czyli	
biznesowego	tła,	nie	byłaby	pełna	(wykres	3).	Również	w	tym	przypadku	swoją	
wysoką	pozycję	w	obu	zakresach	zaznaczyli	liderzy:	Paryż,	Singapur	i	Tokio.	Z	ko-
lei	dla	Londynu	i	Seulu	przemysł	spotkań	jest	mniej	istotny.	Natomiast	ponownie	
dobrze	widoczne	 jest,	 że	dla	Wiednia	segment	 ten	ma	duże	znaczenie.	Stosun-
kowo	wysoką	pozycję	w	zakresie	 spotkań	międzynarodowych	osiągnęła	Praga,	
posiadając	jednak	dużo	niższy	potencjał	gospodarczy.	Należy	także	zwrócić	uwa-
gę	na	niskie	miejsce	Rzymu	i	Kyoto	w	rankingu	ekonomicznym	oraz	nieobecność	
Lizbony	i	Budapesztu	(stąd	ich	pozycja	znajduje	się	na	osi	Y).	Z	kolei	największe	
skupisko	miast	występowało	w	granicach	ok.	10-30	pozycji	zestawienia	gospo-
darczego	oraz	5-10	uśrednionego	rankingu	przemysłu	spotkań.

Wnioski

Analiza	powyższych	zestawień	umożliwiła	przeprowadzenie	klasy�ikacji	ba-
danych	miast	pod	względem	ich	potencjału	turystycznego,	ekonomicznego	oraz	
w	zakresie	potencjału	przemysłu	spotkań	(jego	udziału	w	ogólnej	punktacji	tury-
stycznej),	co	jest	najbardziej	znaczącym	rezultatem.	Wyróżniono	łącznie	7	grup	
(wykres	 4),	 przy	 czym	 nie	 wyznaczono	 ścisłych	 zakresów	 ich	 wyodrębnienia.	
Kierowano	 się	przede	wszystkim	podobieństwem	miast	w	obrębie	poszczegól-
nych	cech.	Natomiast	na	potrzeby	interpretacji	wyników	przyjęto	dla	przemysłu	
spotkań,	że	przedział	od	0	do	25%	oznacza	mały	wpływ	tego	segmentu	na	poten-
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cjał	turystyczny	(grupa	C	i	F),	między	26	a	50%	–	umiarkowany	(B	i	D),	a	powyżej	
50%	–	duży	wpływ	(E	i	G).	W	grupie	A	uwzględniono	miasta	o	małym	i	umiarko-
wanym	wpływie	przemysłu	spotkań.

Wykres	4.	Klasy�ikacja	miast	światowego	przemysłu	spotkań
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Wykres	3.	Porównanie	pozycji	miast	w	rankingu	ekonomicznym	i	uśrednionym	rankingu	
wg	liczby	spotkań	międzynarodowych
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W	pierwszym	zestawie	(A)	znaleźli	się	bezsprzeczni	liderzy,	którzy	zarówno	
w	rankingu	 ekonomicznym,	 jak	 i	turystycznym,	 zajmowali	miejsca	w	najlepszej	
dziesiątce.	Wśród	 nich	 wyróżnił	 się	 Singapur,	 który	 odnotował	 najwyższy	 od-
setek	przemysłu	spotkań	(ok.	32%).	Wysoki	udział	 (ok.	40%)	charakteryzował	
Barcelonę	 i	Madryt	 (B),	 czyli	 miasta	 o	dużym	 potencjale	 turystycznym	 (8.	 i	7.	
miejsce)	 i	jedynie	nieco	 słabszym	gospodarczym	 (29.	 i	31).	Metropolie	 z	grupy	
C	i	D	uzyskały	zbliżoną,	wysoką	pozycję	(do	25.	miejsca)	w	obu	rankingach,	ale	
w	przypadku	Amsterdamu	 i	Sydney	 spotkania	międzynarodowe	nie	 odgrywały	
tak	dużej	roli.	Z	kolei	Kopenhagę,	Genewę	i	Wiedeń	(E)	łączy	ponad	60-procento-
wy	udział	tego	przemysłu	w	łącznej	punktacji.	Genewa	jako	jedyna	uzyskała	dużo	
wyższą	 pozycję	 w	rankingu	 ekonomicznym	 niż	 turystycznym.	Miasta	 w	grupie	
F	odznaczały	się	niskim	lub	bardzo	niskim	potencjałem	ekonomicznym,	rekom-
pensowanym	dobrą	pozycją	w	zestawieniu	turystycznym.	Klasy�ikację	zamykały:	
Budapeszt,	 Buenos	 Aires,	 Helsinki,	 Lizbona	 i	Praga	 (G),	 które	 uzyskały	 niskie	
rezultaty	w	obu	zakresach,	a	ich	potencjał	turystyczny	jest	silnie	uzależniony	od	
przemysłu	spotkań.	Podsumowując,	w	przypadku	takich	miast	jak	Paryż,	Tokyo	
czy	Amsterdam	wysoka	pozycja	w	rankingu	omawianego	segmentu	turystyki	po-
twierdza	jedynie	ich	dużą	atrakcyjność	turystyczno-gospodarczą,	warunkowaną	
w	zbliżonym	 stopniu	 również	 przez	 poszczególne	 kategorie	 czynników.	 Z	kolei	
dla	Wiednia,	Kopenhagi	i	Genewy	przemysł	spotkań	jest	kluczowym	elementem,	
konstytuującym	ich	ogólny	potencjał.

Podsumowanie

Zaproponowana	 klasy�ikacja	 umożliwiła	 porównanie	 miast	 pod	 względem	
potencjału	turystycznego	i	ekonomicznego,	a	także	wskazanie	znaczenia	przemy-
słu	spotkań.	W	przypadku	liderów,	jak	Paryż,	Londyn	czy	Tokyo,	ale	i	większości	
metropolii	 znajdujących	 się	w	pierwszej	dwudziestce	 rankingu	ekonomicznego	
oraz	turystycznego,	potwierdza	się	założenie,	że	biznes	i	turystyka	są	względem	
siebie	 komplementarne	 i	mogą	 wzajemnie	 warunkować	 swój	 wzrost.	 Prawi-
dłowość	 taka	 nie	 zachodzi	 jednak	 zawsze	 i	wiele	 miast,	 jak	 chociażby	 Rzym,	
Istambuł	 czy	 Bangkok,	 jest	 w	stanie	 osiągać	 lub	 utrzymywać	 wysoką	 pozycję	
pod	 względem	 turystycznym	 bez	 silnego	 wsparcia	 ze	 strony	 ogólnogospodar-
czej.	Z	kolei	w	innych	metropoliach	(Barcelona,	Madryt	czy	Wiedeń)	dostrzeżono	
szanse	 tkwiące	w	turystyce	 biznesowej	 i	dlatego	 zabiega	 się	m.in.	 o	możliwość	
goszczenia	spotkań	międzynarodowych	(Barcelona	Turisme	2010;	Development	
Counsellors	International	2014;	Vienna	Tourist	Board	2014).	Zwiększanie	poten-
cjału	turystycznego	nie	tylko	w	oparciu	o	dziedzictwo	historyczne	czy	kulturowe,	
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lecz	także	pozyskując	nowe	segmenty	turystów,	jest	prawdopodobnie	elementem	
przyjętej	 strategii,	 ale	 problematyka	 ta	 nie	 była	 przedmiotem	 badania,	można	
zatem	ją	określić	jako	proponowany	obszar	dalszych	badań.	

Interpretując	 wyniki	 analizy	 przedstawionej	 w	niniejszym	 artykule	 należy	
zachować	 ostrożność	 i	umiarkowanie.	 Badania	 wykorzystujące	 źródła	 wtórne,	
szczególnie	w	formie	 rankingów,	 z	założenia	 tworzą	 syntetyczny,	 a	więc	 uogól-
niony	 obraz,	 mogący	 w	szczegółach	 zawierać	 błędy	 i	zakłócenia,	 wynikające	
z	jakości	danych	wyjściowych,	zakresu	podmiotowego	(często	wybór	miast	pod-
danych	badaniu	ma	charakter	celowy	 lub	 inny	subiektywny),	 różnego	sposobu	
określania	 granic	 miast,	 a	także	 różnej	 oryginalności,	 porównywalności	 oraz	
aktualności	danych.
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Znaczenie	przemysłu	spotkań	w	kształtowaniu	potencjału	
turystycznego	miast

Streszczenie
W	artykule	podjęto	próbę	określenia	znaczenia	przemysłu	spotkań	w	kształ-

towaniu	 potencjału	 miast.	 W	tym	 celu	 stworzono	 dwa	 syntetyczne	 rankingi	
mierzące	 potencjał	 ekonomiczny	 i	turystyczny	 światowych	 metropolii.	 Porów-
nano	 z	nimi	 pozycje	 miast,	 zajmowane	 w	zestawieniach	 opracowanych	 przez	
International	Congress	&	Convention	Association	(ICCA)	i	Union	of	International	
Associations	(UIA).	Rezultatem	końcowym	jest	klasy�ikacja	aglomeracji,	bazująca	
na	stopniu	oddziaływania	przemysłu	spotkań	na	ich	potencjał	turystyczny.

Słowa	 kluczowe:	 przemysł	 spotkań,	 miasta	 światowej	 turystyki,	 ranking	
miast.
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Identy�ikacja	sieci	biznesowej	powstałej
w	celu	organizacji	konferencji	międzynarodowej

Wprowadzenie

Celem	artykułu	jest	zaprezentowanie	procedury	identy�ikacji	sieci	biznesowej	
powstałej	w	celu	zorganizowania	i	zarządzania	cyklicznym	spotkaniem	między-
narodowym	o	charakterze	migrującym.	Ze	względu	na	 stosunkowo	krótki	 czas	
funkcjonowania	oraz	ścisłe	ukierunkowanie	sieć	taka	stanowi	przykład	powiązań	
charakterystycznych	 dla	 tworzenia	 nowego,	 czasowego	 produktu	w	przemyśle	
spotkań.	 Z	uwagi	 na	 interdyscyplinarną,	 zróżnicowaną	 strukturę	oraz	dużą	dy-
namikę	działania,	stanowi	ona	platformę	potencjalnie	intensywnej	wymiany	i	dy-
fuzji	wiedzy.	 Dlatego	 identy�ikacji	 sieci	 dokonano	 na	 podstawie	 intensywności	
wymiany	i	charakteru	wiedzy	między	jej	uczestnikami.

W	artykule	zawarto	studium	przypadku	konferencji	Association	of	Business	
Service	Leaders	in	Poland	(ABSL),	odbywającej	się	w	dniach	22-23	maja	2014	r.	
w	Poznaniu.	Badania	przeprowadzono	wykorzystując	metodę	network	pictures	
stosowaną	 przez	 Industrial	 Marketing	 and	 Purchasing	 Group.	 Metoda	 ta	 daje	
możliwość	 identy�ikacji	 i	analizy	 struktury	 sieci,	 jak	 również	pozycji,	 interakcji	
i	relacji	między	podmiotami	w	niej	działającymi,	a	także	analizy	podejmowanych	
przez	te	podmioty	inicjatyw.

Artykuł	powstał	w	ramach	projektu	pt.	 „Dzielenie	się	wiedzą	a	proces	 inno-
wacji:	 podejście	 sieciowe”	 (UMO-2011/03/B/HS4/03584),	 s�inansowanego	 ze	
środków	Narodowego	Centrum	Nauki.

Wymiana	 wiedzy	 jako	 podstawa	 funkcjonowania	 i	identy�ikacji	
sieci	

Sieć	 biznesowa	 jest	 zbiorem	 relacji	 formalnych	 i	nieformalnych,	 które	 wy-
stępują	 pomiędzy	 dwoma	 lub	więcej	 podmiotami	 (Håkansson,	 Snehota	 1993).	
Relacje	te	charakteryzuje	ciągła	interakcja,	współzależność	zasobów,	podmiotów	
i	działań	oraz	brak	wyraźnych	granic	(Ratajczak-Mrozek	2010).	W	obrębie	sieci	
wyróżnia	się	uczestników	(aktorów)	oraz	węzły,	które	powiązane	ze	sobą	two-
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rzą	relacje.	Sieci	nie	mają	sformalizowanego	charakteru,	zatem	ich	identy�ikacja	
i	analiza	 oparte	 są	 na	 trzech	 wymiarach:	 pozycji,	 relacji	 i	strukturze.	 Pozycja	
w	sieci	 jest	 określana	 przez	 jej	 uczestników	 –	to	 oni	 de�iniują,	 z	kim	wchodzą	
w	interakcje.	Relacje	określają	powiązania	między	uczestnikami	sieci,	a	strukturę	
opisują	gęstość,	stopień	skupienia,	formowanie	się	podgrup	oraz	stopień	wzajem-
ności.

W	badaniach	nad	sieciami	można	wyróżnić	przynajmniej	dwie	główne	kon-
cepcje.	W	pierwszej	z	nich,	opartej	na	analizie	sieci	społecznych,	uwaga	skupio-
na	 jest	na	całej	sieci	 i	jej	parametrach,	a	badania	polegają	na	rozpoznaniu	cech	
i	struktury	 sieci	 oraz	 sposobów	 zarządzania	 jej	 funkcjonowaniem	 (Lechner,	
Dowling,	Welpe	2006),	 przy	 czym	mankamentem	 takiego	podejścia	 są	 trudno-
ści	 w	określeniu	 granic	 sieci	 (Leszczyński,	 Zmyślony	 2013).	 Druga	 koncepcja,	
nazywana	podejściem	sieciowym	w	zarządzaniu	lub	podejściem	IMP	(od	nazwy	
stowarzyszenia	 Industrial	 Marketing	 and	 Purchasing	 Group,	 które	 ją	 spopula-
ryzowało),	dotyczy	analizy	sieci	z	perspektywy	przedsiębiorstwa	w	niej	uczest-
niczącego,	 a	w	konsekwencji	 badaniu	 interakcji	 tego	 przedsiębiorstwa	 z	siecią.	
Zakłada	się,	że	sieć	tworzy	się	niezależnie	od	woli	jej	uczestników,	jest	niescen-
tralizowana	 i	w	dużej	mierze	nieformalna.	W	związku	 z	tym	nie	podlega	 zarzą-
dzaniu,	a	jej	granice	nie	mogą	być	określone	(Ford	i	in.	2003).	Każdy	z	podmiotów	
sieci,	bazując	na	własnych	zasobach,	wspiera	zasoby	kontrolowane	przez	pozo-
stałych	uczestników	(Håkansson,	Snehota	1993).	Można	stwierdzić,	że	podejście	
to	w	o	wiele	większym	stopniu	odpowiada	specy�ice	funkcjonowania	przemysłu	
spotkań	(omówionej	w	kolejnej	części	artykułu).

Wiedza	uznawana	 jest	 jako	najbardziej	 istotny	zasób	strategiczny	w	organi-
zacjach	(Cantù,	Corsaro	2007;	Grant	1996;	Kogut,	Zander	1992).	Można	ją	zde-
�iniować	jako	zdolność	do	wykorzystywania	informacji	w	konkretnym	działaniu,	
do	 rozwiązywania	 problemów	 oraz	 podejmowania	 decyzji,	 a	także	 jako	 zbiór	
doświadczeń	ludzi,	ich	przemyśleń	oraz	sposobów	postępowania,	które	umożli-
wiają	komunikowanie	się.	Wiedza	jest	tworzona	na	trzech	poziomach:	interper-
sonalnym,	 wewnątrzorganizacyjnym	 oraz	międzyorganizacyjnym,	 a	więc	 także	
w	ramach	sieci	współpracy	(Phelps	i	in.	2012).	

Relacje	między	organizacjami	umożliwiają	korzystanie	ze	zróżnicowanej	wie-
dzy,	która	może	nie	być	dostępna	w	ramach	tradycyjnej	wymiany	rynkowej.	Rela-
cje	w	obrębie	powiązań	sieciowych	mogą	być	traktowane	zatem	jako	mechanizm	
koordynacji	wiedzy	 i	dzielenia	 się	wiedzą	 (Håkansson,	 Snehota	 1993).	Wynika	
z	tego	 kluczowy	wniosek	 dla	 niniejszych	 rozważań:	 dzielenie	 się	wiedzą	może	
być	uznane	jako	czynnik	identy�ikacji	sieci.

Kim	i	Nelson	(2000)	postrzegają	dzielenie	się	wiedzą	jako	dynamiczny	proces	
uczenia	 się,	w	którym	organizacje	współpracują	 ze	 sobą	w	celu	wprowadzania	
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innowacji	lub	twórczego	naśladowania.	Wymiana	wiedzy	odnosi	się	nie	tylko	do	
wymiany	zakodowanej	informacji	(wiedza	jawna),	ale	także	dzielenia	się	know-
how,	 doświadczeniem,	 przekonaniami,	 emocjami	 i	praktykami	 (wiedza	 ukryta)	
(Ambrosini,	Bowman	2001;	Cavusgil	i	in.	2003;	Nonaka	i	in.	2000).	W	ten	sposób	
podmioty	w	sieci	dzielą	się	wiedzą	poprzez	współzależność.	Transfer	wiedzy	ma	
miejsce	w	ramach	wzajemnych	interakcji.	W	im	większym	stopniu	relacje	bazują	
na	 zaufaniu	 i	wzajemności,	 tym	 łatwiej	 przebiega	 proces	 dzielenia	 się	 wiedzą	
(jak	i	pozostałymi	zasobami),	bowiem	łatwiejsze	do	zaakceptowania	jest	ryzyko	
związane	z	udostępnieniem	zasobu.	Badanie	sieci	wiedzy	opiera	się	rozpoznaniu	
trzech	istotnych	wymiarów:	wspomnianych	trzech	poziomów	tworzenia	wiedzy,	
właściwości	sieci	(skład,	relacje,	węzły,	przepływ	danych)	oraz	efektów	dzielenia	
się	wiedzą	(kreacja,	transfer,	uczenie	się,	adaptacja	wiedzy)	(Zieliński	2014).

Uwarunkowania	rozwoju	sieci	w	przemyśle	spotkań

Jak	sama	nazwa	wskazuje,	przemysł	spotkań,	notujący	coraz	większą	dynami-
kę	rozwojową	(Berbeka	i	in.	2013;	Berners	2013;	Borodako	2013;	Celuch	2013;	
Świątecki	 i	in.	 2005),	 jest	wyodrębniany	 i	de�iniowany	 ze	względu	na	produkt,	
którego	rodzaj	stanowi	międzynarodowa	konferencja.	Struktura	tego	produktu,	
a	ściślej	rzecz	ujmując,	tworzenie	i	zarządzanie	nim,	przekłada	się	bezpośrednio	
na	charakter	sieci	tworzonych	w	tym	sektorze.	To	odróżnia	go	od	turystyki,	która	
jest	de�iniowana	ze	względu	na	popyt.

Konferencja	międzynarodowa	 –	produkt	 przemysłu	 spotkań	 –	ma	 po	 części	
atrybuty	„skrojonego	na	miarę”	docelowej	grupy	pakietu	biznesowego,	a	po	czę-
ści	subproduktu	turystycznego	miasta.	Pierwszy	składa	się	z	niepowtarzalnych,	
dostępnych	czasowo	składników	kontrolowanych	przez	organizatora,	drugi	–	ze	
stałych	 elementów	 oferty	miasta,	w	zarządzanie	 którymi	 zaangażowanych	 jest	
wiele	podmiotów.

Rdzeniem	 konferencji	 jest	 dostarczenie	 uczestnikom	 możliwości	 spotkania	
o	charakterze	grupowym	w	konkretnie	wyznaczonym	celu	 i	zakresie	 związanej	
z	nim	 tematyki,	 oraz	 w	wyznaczonym	 czasie	 i	miejscu.	 Cel	 ten	 zwykle	 polega	
na	 rozwiązywaniu	problemów,	dyskusji,	 konsultacji	 lub	edukacji	 (Celuch	2013,	
s.	50),	przy	czym	można	dodatkowo	wyodrębnić	cele	marketingowe,	�inansowe	
lub	społeczne	osiągane	przez	organizatorów	konferencji	i	inne	podmioty	repre-
zentujące	podaż.	

Składnikami	 produktu	 podstawowego,	 zapewniającymi	 realizację	 konfe-
rencji,	 są:	 miejsce	 (obiekt)	 konferencji	 odpowiednio	 przygotowane,	 program	
merytoryczny	 i	czasowy	 konferencji,	 dobór	 prelegentów,	 system	 rejestracyjny,	
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recepcja	i	obsługa	informacyjna,	system	informacji	wizualnej,	catering,	materiały	
konferencyjne	 itp.	Na	 tym	poziomie	 produkt	 konferencyjny	ma	 formę	pakietu,	
będącego	 nierozerwalną	 kombinacją	 wymienionych	 elementów	 i	oferowanego	
na	rynku	business-to-bussiness,	na	którym	występuje	wyraźne	rozróżnienie	mię-
dzy	instytucjonalnym	klientem	dokonującym	zakupu	a	końcowym	konsumentem	
usług	(Swarbrooke,	Horner	2001).

Produkt	 wzbogacony	 obejmuje	 dodatkowe	 konieczne	 (ale	 już	 nie	 niezbęd-
ne)	 usługi,	 a	także	 elementy	 oczekiwane	 przez	 doświadczonych	 uczestników	
konferencji	oraz	elementy	wyróżniające	 spotkanie.	Obecność	gości	 specjalnych	
w	charakterze	 prelegentów	 lub	 uczestników	 biernych,	 translatorzy,	 ochrona,	
eventy	 o	charakterze	 kulturalno-rozrywkowym,	marketingowym	 lub	 turystycz-
nym	w	zakresie	programu	obrad	 lub	 jako	eventy	 fakultatywne,	gala	dinner,	ar-
chitektura	obiektu	konferencyjnego,	dodatkowe	materiały	i	upominki,	specjalne	
aplikacje	mobilne,	bar	z	obsługą,	równoległy	program	dla	osób	towarzyszących	
itp.	Elementy	te	są	najczęściej	ściśle	powiązane	z	obiektem	konferencyjnym	i	są	
komponowane	przez	jej	organizatora;	wchodzą	w	skład	pakietu	lub	są	nabywane	
w	formie	dopłaty.	

Produkt	 szeroki	 obejmuje	 elementy,	 które	 uznaje	 się	 jako	 składniki	 oferty	
turystycznej	destynacji	(miasta),	w	którym	odbywa	się	konferencja.	Są	to	skład-
niki,	 na	 które	 popyt	 ma	 charakter	 pochodny	 i	mniej	 lub	 bardziej	 opcjonalny:	
infrastruktura	i	usługi	transportowe,	usługi	noclegowe,	zakłady	gastronomiczne,	
usługi	 rozrywkowe	 i	rekreacyjne,	 atrakcje	 turystyczne	 oraz	 wizerunek	miasta.	
Potencjał	 szerokiego	 produktu	 konferencyjnego	 jest	 istotny	 przede	 wszyst-
kim	na	 etapie	 podejmowania	decyzji	 danego	 stowarzyszenia	 odnośnie	miejsca	
lokalizacji	 konferencji	 oraz	 potencjalnych	 nabywców	 odnośnie	 uczestnictwa	
w	konferencji,	co	potwierdza	wielu	badaczy	(Davidson,	Cope	2003;	Leszczyński	
i	in.	2009).	Dlatego	jego	kompozycja,	wraz	z	ewentualną	partycypacją	�inansową	
w	organizację	konferencji,	staje	się	przedmiotem	działań	marketingowych	władz	
miejskich	w	walce	konkurencyjnej	o	prestiżowe	imprezy.	Na	poziomie	szerokim	
produkt	konferencyjny	–	rozpatrywany	wcześniej	w	wąskim	ujęciu	(Kotler,	Keller	
2012)	–	staje	się	subproduktem	terytorialnym,	tworzonym	na	znacznie	szerszej,	
rozproszonej	bazie	podażowej,	zatem	wpływ	organizatora	konferencji	na	sposób	
prezentacji	i	jakość	tych	elementów	nie	jest	już	tak	wysoki.

Całościowy	 produkt	 konferencyjny	 wymaga	 zatem	 trzech	 typów	 synergii	
–	produktowej,	 rynkowej	 oraz	marketingowej	 (Moscardo	 2008).	Warunkuje	 to	
skład,	 strukturę	 i	zakres	 sieci	 tworzonych	 w	przemyśle	 spotkań.	 W	literaturze	
wymienia	 się	 ich	 trzon,	 który	 stanowią	 stowarzyszenia	 lub	 inne	podmioty	 ini-
cjujące	i	zamawiające	organizację	konferencji	oraz	związani	z	nimi	profesjonalni	
organizatorzy	spotkań,	agencje	marketingowe	i	public	relations	(Berners	2013).	
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Do	 tego	 należy	 wymienić	 dostawców	 komponentów	 produktu	 podstawowego	
i	wzbogaconego	oraz	właścicieli	i	zarządzających	obiektami	tworzącymi	szeroki	
produkt	konferencyjny	(Davidson,	Cope	2003;	Swarbrooke,	Horner	2001).

Biorąc	pod	uwagę	dotychczasowe	rozważania,	można	wyróżnić	następujące	
atrybuty	sieci	charakterystycznych	dla	przemysłu	spotkań:

–	 interdyscyplinarność	–	oprócz	klasycznych	podmiotów	przemysłu	spotkań	
w	ich	skład	wchodzą	podmioty	z	wielu	branż	gospodarki;

–	 transsektorowość	–	relacje	 tworzone	są	między	podmiotami	z	trzech	sek-
torów:	prywatnego	(dostawcy,	pośrednicy),	publicznego	(samorządy	tery-
torialne,	urzędy	publiczne)	oraz	non-pro�it	(stowarzyszenia,	agencje,	izby	
gospodarcze);

–	 celowość	 –	powstają	 w	ściśle	 określonym	 celu	 –	organizacji,	 marketingu	
i	przeprowadzenia	spotkania;

–	 dynamiczność	–	z	uwagi	na	czasowość	produktu	relacje	i	wymiana	wiedzy	
między	podmiotami	jest	intensywna;

–	 międzynarodowość	 zdeterminowana	 przestrzennie	 –	z	jednej	 strony	 ich	
skład	 tworzą	podmioty	reprezentujące	miejsce	spotkania,	 z	drugiej	–	ze-
wnętrzni,	międzynarodowi	organizatorzy,	pośrednicy	oraz	agencje;

–	 trudność	w	określeniu	 granic	 sieci	 –	opcjonalność	 składników	 szerokiego	
poziomu	produktu	zmniejsza	trwałość	relacji	między	podmiotami	w	sieci.

Ponadto,	 sieci	 zawiązywane	 w	celu	 organizacji	 migrujących	 konferencji	 cy-
klicznych	 są	 dodatkowo	 krótkookresowe	 (co	 jeszcze	 bardziej	 zwiększa	 ich	 dy-
namikę)	 i	zróżnicowane	ze	względu	na	doświadczenie	uczestników	sieci	 (jedni	
posiadają	pogłębioną	wiedzę	na	temat	konferencji,	inni	na	temat	miejsca).

Studium	przypadku:	Konferencja	ABSL	w	Poznaniu

Association	of	Business	Service	Leaders	in	Poland	(ABSL,	pol.:	Związek	Lide-
rów	Sektora	Usług	Biznesowych)	jest	stowarzyszeniem	reprezentującym	sektor	
nowoczesnych	 usług	 dla	 biznesu,	 powstałym	 w	maju	 2009	 roku.	 Zrzesza	 ono	
centra	usług	wspólnych	 (Shared	Service	Centers,	 SSC),	 outsourcingu	procesów	
biznesowych	(Business	Process	Outsourcing,	BPO),	outsourcingu	IT	(Information	
Technology	Outsourcing,	ITO),	centra	badawczo-rozwojowe	(Research&Develop-
ment,	 R&D)	 oraz	 �irmy	wspierające	 rozwój	międzynarodowego	 sektora	 usług.	
Polska	 jest	 europejskim	 liderem	 tego	 rynku	 i	zajmuje	 na	 nim	 trzecią	 pozycję	
na	 świecie.	Dlatego	misją	ABSL,	 jako	platformy	wymiany	wiedzy,	 doświadczeń	
i	dobrych	praktyk	wewnątrz	 branży,	 jest	 umacnianie	 pozycji	 polskiego	 sektora	
nowoczesnych	 usług	 biznesowych	 w	kraju	 i	podnoszenie	 atrakcyjności	 Polski	
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jako	wiodącej	europejskiej	lokalizacji	dla	projektów	outsourcingowych	i	offsho-
ringowych	(ABSL	2014).

Konferencja	ABSL	odbywająca	się	w	22-23	maja	2014	r.	w	Poznaniu	była	piątą	
edycją,	 wcześniejsze	 miały	 miejsce	 w	Warszawie,	 Sopocie	 i	Łodzi.	 Hasło	 prze-
wodnie	„Poland	–	taking	on	the	world”	które	nawiązuje	do	25.	rocznicy	III	RP,	10.	
rocznicy	wstąpienia	Polski	do	UE	oraz	5.	rocznicy	działalności	ABSL.	Tematyka	
dyskusji	 skupiona	była	na	międzynarodowym	potencjale	gospodarczym	Polski,	
czynnikach	podejmowania	optymalnych	decyzji	biznesowych,	innowacjach	w	au-
tomatyce	i	robotyce,	employer	branding	i	social	media	networking.	Gościem	spe-
cjalnym	konferencji	była	Madeleine	Albright,	była	sekretarz	stanu	USA	w	latach	
1997-2001	 odpowiedzialna	 za	 relacje	 międzynarodowe	 (ABSL	 2014;	 Harvard	
Business	Review	Polska	2014).

Organizatorem	 konferencji	 w	imieniu	 ABSL	 była	 grupa	 konsultingowa	 Lin-
kleaders,	 będąca	 stałym	 partnerem	 stowarzyszenia	 m.	 in.	 w	zakresie:	 public	
i	media	 relations,	marketingu	 strategicznego	 oraz	 organizacji	 dorocznej	 konfe-
rencji.	 (Linkleaders	 2014).	 Linkleaders	 spełnia	 wszystkie	 funkcje	 wyznaczone	
profesjonalnemu	 organizatorowi	 spotkań	 (Berners	 2013,	 s.	 25-31),	 począwszy	
od	współtworzenia	tematu	przewodniego	oraz	tematyki	sekcji,	skończywszy	na	
kwestiach	organizacyjnych	i	technicznych	przy	współpracy	z	�irmami	producenc-
kimi	i	dostawcami	usług	konferencyjnych.	Posiada	także	doświadczenie	wynika-
jące	 z	organizacji	 poprzednich	 edycji.	 Miejscem	 konferencji	 stanowiło	 Poznań	
Congress	Center	zarządzane	przez	Międzynarodowe	Targi	Poznańskie	Sp.	z	o.o.	
(MTP)	(PCC	2014).

Konferencję	zorganizowano	w	Poznaniu	dzięki	wysiłkom	Biura	Obsługi	Inwe-
storów	i	Promocji	Inwestycji	w	Urzędzie	Miasta	Poznania	(BOIPI	UMP).	Przystą-
piło	ono,	we	współpracy	z	Poznań	Convention	Bureau	(PCB)	i	MTP,	do	rywalizacji	
z	innymi	miastami	o	lokalizację	konferencji,	przygotowując	dla	ABSL	bid	–	ofertę	
zawierającą	zakres	produktowy	(podkreślający	atrybuty	obiektu	konferencyjne-
go	oraz	poziom	szeroki	produktu)	a	także	zakres	wsparcia	�inansowego	UMP.	Do	
organizacji	przystąpiono	w	listopadzie	2013	roku.

Metoda	badania

Do	 intensy�ikacji	 sieci	 wykorzystano	 metodę	 network	 pictures	 stosowaną	
przez	IMP	Group.	W	podejściu	tym	wykorzystuje	się	model	zarządzania	w	sieci,	
który	 opiera	 się	 na	wzajemnym	 oddziaływaniu	 trzech	 elementów	 (Håkansson	
i	in.	2009):	obrazu	sieci,	który	określa	postrzeganie	uczestników	i	strukturę	sieci;	
działań	 sieciowych	związanych	z	nawiązywaniem,	utrzymywaniem	 lub	kończe-



124

Piotr ZMYŚLONY, Grzegorz LESZCZYŃSKI, Marek ZIELIŃSKI,

125

Identyfikacja sieci biznesowej...

niem	relacji	z	podmiotami;	efektów	oczekiwanych	ze	współpracy	z	podmiotami	
sieci,	 ale	 także	oczekiwanych	od	 sieci	 jako	 całości.	Metoda	wykorzystuje	anali-
tyczny	proces	myślowy	(sense-making),	dzięki	czemu	pozostaje	odzwierciedlenie	
subiektywnych	 wyobrażeń	 myślowych	 uczestników	 sieci	 na	 temat	 otoczenia	
i	jego	zakresu,	które	mogą	oddawać	sposób,	w	jaki	pojmują	oni	sieć	biznesową,	
w	której	funkcjonują	(Ramos,	Ford	2011).	Zakłada	się,	że	uczestnicy	sieci	dostrze-
gają	i	ujmują	tworzonym	obrazie	tylko	to,	co	ich	otacza	(Corsaro,	Ramos	2010),	
dlatego	 „widzą”	 tylko	 ograniczoną	 liczbę	 podmiotów	 i	powiązań	 między	 nimi.	
Wyobrażenie	o	sieci	decyduje	o	podejmowanych	działaniach,	by	współpracować	
w	ramach	sieci	i	tę	sieć	rozwijać.	Posiadany	przez	uczestników	obraz	sieci	wpły-
wa	także	na	oczekiwania	dotyczące	efektów	funkcjonowania	sieci	oraz	na	ocenę	
tych	efektów	(Ford	i	in.	2003).

Procedura	identy�ikacji	sieci	uwzględnia	następujące	kroki	badawcze:	
1.	 wytypowanie	 jednostki	 kluczowej	 dla	 organizacji	 konferencji	 (tzw.	 focal	

actor);	
2.	 identy�ikacja	uczestników	sieci	będących	kluczowymi	graczami	sieci;	
3.	 projektowanie	obrazów	sieci	przez	jej	uczestników;	
4.	 określenie	wielkości	sieci	i	jej	granic;	
5.	 identy�ikacja	efektów	funkcjonowania	sieci	postrzeganych	przez	poszcze-

gólnych	aktorów.	
Analiza	obejmuje	 cele,	wiedzę,	 kompetencje,	postrzeganie,	 aspekty	kulturo-

we,	władzę	i	pozycję	badanych	jednostek	w	sieci	(Corsaro	i	in.	2012).	Czynnikiem	
identy�ikującym	 sieć	 jest	 dzielenie	 się	wiedzą	 przez	 jej	 uczestników	 (Zieliński	
2014).

Techniką	badawczą	jest	wywiad	pogłębiony	strukturyzowany.	Do	identy�ikacji	
kolejnych	uczestników	sieci	wykorzystuje	się	schemat	poznawczej	struktury	spo-
łecznej	(cognitive	social	structure	design)	(Butts	2008),	zgodnie	z	którym	podmio-
ty	są	proszone	o	podanie	informacji	nie	tylko	o	swoich	powiązaniach	i	relacjach,	
ale	także	o	związkach	między	wszystkimi	innymi	członkami	sieci,	aby	stworzyć	
w	ten	sposób	swój	obraz	sieci.	Narzędziem	badawczym	 jest	 scenariusz	wywia-
du	 zawierający	 20	 pytań	 podzielonych	 na	 7	kolejnych	 etapów	 tematycznych.	
W	pierwszym	pytania	dotyczą	roli	badanego	podmiotu	w	sieci	oraz	jej	struktury.	
Respondenci	są	proszeni	o	narysowanie	siatki	powiązań	i	wskazanie	kluczowych	
uczestników	ze	swojej	perspektywy,	przy	czym	nie	narzuca	się	sposobu	gra�icz-
nego	 przedstawienia	 zadania.	 Pytania	 drugiego	 etapu	 dotyczą	 intensywności	
relacji	z	punktu	widzenia	dzielenia	się	wiedzą.	Respondenci	są	pytani	podmioty,	
które	według	nich	posiadają	jawną	i	ukrytą	wiedzę,	najbardziej	i	najmniej	istot-
ną	dla	 organizacji	 konferencji.	Następnie	 są	proszeni	 o	wskazanie	uczestników	
najbardziej	 i	najmniej	 nastawionych	 na	 dzielenie	 się	wiedzą	 i	wybierają	 z	nich	
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cztery	podmioty	reprezentujące	każdy	z	typów	powiązań	relacji	z	wiedzą:	silna/
słaba	relacja	–	istotna/nieistotna	wiedza.	W	kolejnym	etapie	respondenci	anali-
zują	wskazanych	czterech	uczestników	z	uwagi	na	naturę	wiedzy,	motywację	do	
dzielenia	się	nią,	możliwości	dzielenia	się	oraz	kulturę	organizacyjną	(Ipe	2003).	
Etapy	kolejne	dotyczą:	celu	dzielenia	się	wiedzą,	efektów	dzielenia	się	nią	i	oceny	
własnej	podmiotów	pod	kątem	chęci	i	motywacji	do	dzielenia	się	wiedzą.	Średni	
czas	wywiadu	wynosi	1,5	godziny.

Badanie	zaplanowano	na	okres	marzec-maj	2014	roku.	W	czasie	powstawa-
nia	 niniejszego	 tekstu	 jeszcze	 trwało,	 przeprowadzono	 6	z	15	 zaplanowanych	
wywiadów,	w	tym	 z	przedstawicielami:	 organizatorem	konferencji,	 BOIPI	UMP,	
MTP,	 PCB,	 lotniskiem,	 obiektem	 hotelarskim.	 Prezentacja	 wyników	 badań	 ma	
charakter	 cząstkowy,	 opiera	 się	 na	 wstępnej,	 opisowej	 analizie	 stworzonych	
indywidualnych	obrazów	sieci	wiedzy.	Po	zakończeniu	etapu	pozyskiwania	da-
nych	autorzy	planują	pogłębioną,	jakościową	analizę	treści	w	oparciu	o	techniki	
semantyczne	i	gra�iczne.

Identy�ikacja	sieci	wiedzy	powstałej	w	celu	organizacji	konferencji	
ABSL	2014

Wyodrębnione	 na	 podstawie	 przeprowadzonych	 wywiadów	 typy	 uczestni-
ków	sieci	pogrupowano	na	podstawie	poziomów	produktu	konferencyjnego:

1.	 Podmioty	dzielące	się	wiedzą	z	zakresu	tworzenia	produktu	podstawowe-
go.	Kluczowymi	graczami	są	 inicjator	(ABSL)	oraz	organizator	konferencji,	któ-
rych	łączą	najsilniejsze	relacje	oraz	najbardziej	istotna,	wzajemnie	przekazywana	
wiedza.	 Ponadto	 relacje	 z	organizatorem	 konferencji	 tworzą	 następujące	 typy	
podmiotów:

–	 sponsorzy,
–	 �irmy	członkowskie	inicjatora	konferencji,
–	 dostawca	miejsca	 (obiekt	konferencyjny),	współpracujący	z	�irmami	cate-

ringowymi,
–	 �irma	zajmująca	się	rejestracją	uczestników,
–	 dostawca	usług	audiowizualnych	(nie	lokalny),
–	 dostawca	usług	telekomunikacyjnych,
–	 �irma	ochroniarska	(nie	lokalna),
–	 �irmy	translatorskie,
–	 ubezpieczyciele	imprezy,
–	 �irma	zapewniająca	oprawę	gra�iczną,
–	 �irma	aranżująca	przestrzeń	i	dostarczająca	meble,
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–	 prelegenci,	 w	tym:	 analitycy	 i	eksperci	 zaproszeni	 przez	 stowarzyszenie,	
eksperci	niezaproszeni	przez	stowarzyszenie,	członkowie	stowarzyszenia,	
przedstawiciele	sponsorów,	goście	specjalni,

–	 agent	osobisty	Madeleine	Albright,
–	 politycy	krajowi	i	lokalni,
–	 media,
–	 uczestnicy	konferencji.
2.	 Produkt	wzbogacony	 tworzony	 jest	w	zakresie	wymiany	wiedzy	między	

podmiotami	wyszczególnionymi	w	poprzedniej	grupie,	ponadto	relacje	tworzą:
–	 lokalne	�irmy	członkowskie	organizujące	wizyty	studyjne	w	swoich	siedzi-

bach,
–	 podmioty	zarządzające	miejscami	wykorzystanymi	do	eventów	specjalnych:	

powitalnego	koktajlu	oraz	uroczystej	kolacji,
–	 podmioty	 oferujące	 atrakcje	 dodatkowe:	 �irmy	 przewodnickie,	 aquapark,	

agencja	eventowa,	PCB.
3.	 Podmioty	 dzielące	 się	wiedzą	 z	zakresu	 tworzenia	 produktu	 szerokiego.	

Kluczowymi	graczami	są	BOIPI	UMP	oraz	PCB,	a	także:
–	 hotele	współpracujące	z	organizatorem	(9	obiektów),	
–	 lotnisko	Ławica	(transport	i	transfer	gościa	specjalnego),
–	 �irmy	transportowe,
–	 Biuro	Promocji	UMP,
–	 inne.
Biorąc	pod	uwagę	charakter	relacji	powstałych	między	uczestnikami,	na	tym	

etapie	 badania	można	 stwierdzić,	 że	 podmioty	 tworzące	 podstawowy	produkt	
konferencyjny	połączone	są	 silną	 relacją,	 jednak	wiedza	przekazywana	między	
nimi	postrzegana	jest	zarówno	jako	istotna,	 jak	 i	nieistotna.	Wynika	to	ze	stop-
nia	 doświadczenia	 partnerów	 w	organizacji	 imprezy	 –	organizator	 konferencji	
jest	nadawcą	 istotnej	 informacji,	najczęściej	o	jawnym	(sformalizowanym)	cha-
rakterze,	 jednak	nie	postrzega	on	wiedzy	mu	dostarczanej	przez	wykonawców	
jako	 istotnej.	Wyjątkiem	 są	 relacje	 z	zamawiającym,	 z	którym	dzieli	 się	wiedzą	
postrzeganą	jako	istotną,	w	tym	także	o	charakterze	ukrytym,	zatem	motywacja	
do	dzielenia	się	jest	wysoka.	Z	kolei	słabe	relacje	zachodzą	między	podmiotami	
zaangażowanymi	w	tworzenie	produktu	podstawowego	z	uczestnikami	sieci	za-
angażowanymi	w	tworzenie	dwóch	kolejnych	poziomów,	 jednak	przekazywana	
wiedza	często	ma	charakter	istotny	i	zawiera	elementy	wiedzy	ukrytej,	co	wynika	
z	różnej	 specjalizacji	 i	doświadczenia	 podmiotów.	 Natomiast	 uczestnicy	 sieci,	
których	 łączą	 słabe	 relacje	 i	mało	 istotna	przekazywana	wiedza,	dzielą	 się	wy-
łącznie	wiedzą	jawną	i	mają	niską	motywację	do	dzielenia	się	nią.
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Podsumowanie

Krótkookresowość,	 celowe	ukierunkowanie	 i	zróżnicowanie	uczestników	ze	
względu	na	doświadczenie	stanowią	najbardziej	istotne	atrybuty	wpływające	na	
strukturę	 sieci	 tworzonej	 na	 potrzeby	 badanej	 konferencji.	 Krótkookresowość	
wpływa	 na	 dynamikę	 rozwoju	 relacji	 między	 uczestnikami	 sieci,	 opartych	 na	
intensywności	i	charakterze	wiedzy,	którą	się	dzielą.

Ze	 względu	 na	 subiektywny	 charakter	 obrazów	 sieci	 u	jej	 poszczególnych	
uczestników	pełna	 identy�ikacja	krótkookresowej	sieci,	 jaka	powstaje	w	cel	or-
ganizacji	 konferencji	międzynarodowej	wydaje	 się	 niemożliwa.	Każdy	podmiot	
sieci	dostrzega	uczestników,	którzy	są	dla	niego	ważni,	jednak	ich	wpływ	na	samą	
konferencję	 może	 być	 zróżnicowany.	 Dlatego	 dążenie	 do	 identy�ikacji	 wszyst-
kich	 uczestników	 takiej	 sieci	wydaje	 się	 nieefektywne	 –	istotne	 jest	 natomiast	
określenie	podmiotów,	które	posiadają	wiedzę	ważną	dla	realizacji	omawianego	
projektu.	To	ich	wiedza	może	przyczynić	się	do	tworzenia	efektów	sieciowych	po-
przez	konfrontowanie	posiadanych	informacji	lub	tworzenie	nowych	rozwiązań.	
Określenie	wpływu	posiadanej	wiedzy	oraz	zachowań	związanych	z	dzieleniem	
się	 wiedzą	 na	 innowacje	 będzie	 przedmiotem	 dalszych	 badań	 prowadzonych	
w	związku	z	projektem	badawczym	wspomnianego	we	do	wstępie	artykułu.	

O	ile	organizator	konferencji	(jako	focal	actor)	postrzega	dużą	cześć	sieci,	to	
jej	 uczestnicy	mogą	widzieć	 już	 tylko	 jej	wycinek,	 co	 ogranicza	współpracę	do	
relacji	podwykonawca-organizator	i	nie	prowadzi	do	współpracy	podwykonaw-
ca-podwykonawca.	Sama	identy�ikacja	uczestników	sieci	może	być	wykorzystana	
przez	organizatora	konferencji	 do	uświadamiania	podmiotom	zaangażowanym	
w	organizację	 konferencji	 zależności	 sieciowych,	 wpływania	 na	 ich	 aktywność	
w	obrębie	 sieci	 i	postrzeganie	 przez	 nich	 efektów	 funkcjonowania	 sieci.	 Dzięki	
temu	wymiana	wiedzy	może	przyczyniać	 się	do	 funkcjonowania	 sieci	 także	po	
zakończeniu	opisywanej	konferencji.
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Identy�ikacja	sieci	biznesowej	powstałej
w	celu	organizacji	konferencji	międzynarodowej

Streszczenie
W	 artykule	 przedstawiono	 studium	 przypadku	 sieci	 biznesowej,	 która	 po-

wstała	w	celu	zorganizowania	konferencji	międzynarodowej	ABSL	w	2014	roku	
w	Poznaniu.	 Celem	 artykułu	 jest	 określenie	 uczestników	 sieci,	 którzy	 tworzą	
podstawowy,	wzbogacony	 i	poszerzony	 produkt	 na	 rynku	 turystki	 biznesowej.	
Założono,	że	podstawą	do	identy�ikacji	takiej	sieci	będzie	wymiana	wiedzy	mię-
dzy	 podmiotami	 zaangażowanymi	 w	organizację	 konferencji.	W	związku	 z	tym	
w	artykule	omówiono	rolę	wymiany	wiedzy	w	kształtowaniu	sieci	biznesowych,	
uwarunkowania	 sieci	 w	przemyśle	 spotkań,	 metodykę	 badań	 prowadzonych	
w	celu	 identy�ikacji	 sieci	 związanej	 z	konferencją	ABSL	2014	oraz	efekt	badań,	
jakim	jest	wykaz	podmiotów	tworzących	tę	sieć.	

Słowa	kluczowe:	wymiana	wiedzy,	sieć	biznesowa,	konferencja	międzynaro-
dowa.
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Zjawisko	ambush	marketingu	podczas	organizacji	
wielkich	imprez	sportowych

Wprowadzenie

Postępujący	proces	globalizacji	powoduje	zmiany	w	funkcjonowaniu	różnych	
dziedzin	 życia	 społecznego,	w	tym	 także	 szeroko	 rozumianego	 sportu.	Globali-
zacja	ma	w	obszarze	sportu	swoje	jasno	określone	następstwa,	jakimi	są	przede	
wszystkim	komercjalizacja	i	profesjonalizacja.

Komercjalizacja,	 profesjonalizacja,	 technologizacja,	 wzrost	 zainteresowania	
mediów	sportem	to	czynniki,	będące	 jednocześnie	procesami,	które	są	ze	sobą	
powiązane	i	współzależne,	ale	również	zbliżające	sport	do	zjawisk	o	charakterze	
ekonomicznym,	a	nie	tylko	społecznym	czy	edukacyjnym,	co	było	przez	dziesię-
ciolecia	podstawą	tzw.	„europejskiego	modelu	sportu”.	Badania	naukowe	prowa-
dzone	na	temat	komercjalizacji	w	sporcie	koncentrują	się	na	opisie	i	analizie	roz-
woju	samego	zjawiska	oraz	na	tym	jak	biznes,	media	i	technologie	wpływają	na	
wzrost	popytu	wśród	konsumentów	sportu.	Szczególnie	odnosi	się	to	do	popytu	
na	duże	wydarzenia	sportowe	nazywane	megaeventami,	takimi	jak	np.	igrzyska	
olimpijskie	czy	mistrzostwa	świata	w	piłce	nożnej.	

Procesy	 komercjalizacji	 i	profesjonalizacji	 w	sporcie	 przejawiają	 się	 przede	
wszystkim	 w	sporcie	 wyczynowym	 na	 najwyższym	 poziomie	 i	odnoszą	 się	 do	
dyscyplin,	 którymi	 interesują	 się	media.	Roczne	dochody	największych	 gwiazd	
sięgają	kilkudziesięciu	milionów	euro.	Do	najlepiej	zarabiających	należą	bokse-
rzy,	 koszykarze,	 gol�iści,	 piłkarze	 nożni,	 kierowcy	 rajdowi	 i	tenisiści.	 Najlepiej	
zarabiającym	sportowcem	w	2012	r.,	według	Magazynu	Forbes,	był	bokser	Floyd	
Mayweather,	 który	 rozegrał	dwie	walki,	 osiągając	 zarobki	w	wysokości	85	mln	
dolarów.	 Najbogatszym	 sportowcem	 w	Wielkiej	 Brytanii	 jest	 dwudziestodzie-
więcioletni	Lewis	Hamilton,	kierowca	Formuły	1,	który	zgromadził	majątek	wy-
noszący	blisko	68	mln	funtów.	Indywidualny	wymiar	komercjalizacji	sportu	jest	
zjawiskiem	ważnym,	ale	znacznie	istotniejszym	jest	jej	wymiar	szeroki,	odnoszą-
cy	się	do	wpływu	sportu	na	gospodarkę	w	ujęciu	makro	(albo	w	nieco	węższym),	
obejmujący	wydatki	podmiotów	na	rynku	sportu	(Badenhausen	2012).
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Szacuje	 się,	 że	 w	związku	 z	organizacją	 Igrzysk	 Olimpijskich	 i	Paraolimpij-
skich	w	Londynie,	brytyjskie	PKB	może	zwiększyć	się	nawet	o	16,5	mld	funtów	na	
przestrzeni	kilku	lat.	Dzięki	Igrzyskom	Olimpijskim	i	Paraolimpijskim,	liczba	za-
trudnionych	przed	i	w	trakcie	organizacji	imprezy	wyniosła	354	tys.	osób,	a	naj-
większy	korzystny	wpływ	na	dynamikę	gospodarki	miały	projekty	konstrukcyj-
ne,	związane	z	budową	obiektów	sportowych	i	liczba	turystów,	odwiedzających	
Londyn	(Gospodarka	brytyjska	2012).

Według	opracowania	agencji	Ernst&Young	 i	Fundacji	Getulio	Vargas,	wpływ	
Mistrzostw	Świata	w	Piłce	Nożnej	w	2014	na	gospodarkę	Brazylii	można	oszaco-
wać	na	71	mld	dolarów.	W	podobnym	opracowaniu	Instytut	Badań	Administracji	
Uniwersytetu	Săo	Paulo	obliczył,	że	 Igrzyska	Olimpijskie	przyniosą	gospodarce	
Brazylii	51	mld	dolarów	(Monteiro	2013).

Powiązanie	 sportu	 z	biznesem	 i	jego	 komercjalizacja	 ma	 swoją	 dość	 długą	
tradycję.	Szczególnie	odnosi	się	to	do	igrzysk	olimpijskich,	które	od	dawna	stały	
się	 „globalną	 ikoną	 sportu”	 (Ferrand	 i	in.	 2012).	 Rozwój	 nowożytnych	 igrzysk	
olimpijskich	jest	bardzo	dynamiczny,	co	sprawiło,	iż	stały	się	jedną	z	najbardziej	
rozpoznawalnych	marek,	 nie	 tylko	 sportowych,	 na	 co	wskazują	 badania	MKOl	
(Baranowski	2013).	

Ewolucja	programów	sponsorskich	podczas	igrzysk	olimpijskich

Początki	marketingu	i	sponsoringu	igrzysk	zaobserwowano	już	w	1912	r.	pod-
czas	 Igrzysk	 Olimpijskich	 w	Sztokholmie,	 czego	 przejawem	 było	 �inansowanie	
imprezy	z	różnych	źródeł:	środki	publiczne	(miasto	Sztokholm,	Szwecja).	sponso-
ring,	licencjonowanie,	środki	z	loterii	(Landry,	Yerles	1996)	oraz	sprzedaż	przez	
Komitet	 Organizacyjny	 Igrzysk	 prawa	 robienia	 zdjęć	 i	program	 upominkowy.	
Pomimo	sukcesu	sportowego	Igrzysk	Olimpijskich	w	1912	r.	Pierre	de	Coubertin	
nie	 był	 zadowolony	 z	przekomercjalizowania	 i	nadmiernego	 używania	 nazwy	
„igrzyska	olimpijskie”.	 Już	wtedy	 zdawał	on	 sobie	 sprawę	ze	wzrastającej	war-
tości	 igrzysk	 olimpijskich	 jako	marki,	 zarówno	w	wymiarze	 symbolicznym,	 jak	
i	�inansowym	(Ferrand	i	in.	2012).	Wówczas	powstały	atrybuty	igrzysk	olimpij-
skich,	najpierw	logo:	pięć	połączonych	kół,	a	potem	�laga	olimpijska,	które	stały	
się	symbolami	ruchu	olimpijskiego.	Jednocześnie	pojawiły	się	pierwsze	wytyczne	
MKOl	o	ochronie	nazwy	igrzyska	olimpijskie.	

Igrzyska	Olimpijskie	w	Paryżu	w	1924	r.	były	kolejnym	krokiem	w	stronę	ko-
mercjalizacji	tego	światowego	wydarzenia	sportowego.	Wówczas,	po	raz	pierw-
szy	 i	ostatni,	 udostępniono	do	 sprzedaży	przestrzeń	na	 obiektach	 sportowych,	
która	była	wykorzystywana	w	celach	reklamowych.	Podczas	Igrzysk	Olimpijskich	
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w	Amsterdamie	w	1928	r.	przychody	ze	sprzedaży	biletów,	opłaty	za	używanie	
praw	 stosowania	 symboli	 olimpijskich	 oraz	 różnych	 kontraktów	 pokryły	 60%	
wszystkich	kosztów	organizacji	imprezy	(Landry,	Yerles	1996),	ponadto	pojawił	
się	merchandising,	jako	nowe	źródło	przychodu	(Preuss	2000;	Ferrand	i	in.	2012).	
Kolejne	Igrzyska	Olimpijskie	w	Los	Angeles	w	1932	r.	podlegały	dalszej	komer-
cjalizacji.	Komitet	organizacyjny	Igrzysk	podpisał	liczne	kontrakty	na	możliwość	
używania	 symboli	 olimpijskich	 w	swoich	 reklamach.	 Najbardziej	 znamienny,	
przytaczany	w	literaturze	przedmiotu,	był	przypadek	Helm	Bakeries,	która	wy-
grała	przetarg	na	dostarczanie	pieczywa	do	wioski	olimpijskiej,	 (Martyn	1996;	
Ferrand	 i	in.	 2012).	 Używała	 ona	w	swoich	 reklamach	 sformułowania:	 „Helms	
Olympic	 Bread”	 i	nie	 zaprzestała	 jej	 stosowania	 po	 zakończeniu	 Igrzysk.	 To	
spowodowało	reakcję	jednego	z	członków	Międzynarodowego	Komitetu	Olimpij-
skiego	–	Avery	Brundage,	twierdził,	iż	należy	poddać	ściślejszej	ochronie	markę	
i	symbole	olimpijskie.	Był	zwolennikiem	ideologii	olimpizmu	opartej	na	regułach	
ruchu	 amatorskiego,	 które	 odnosił	 także	 do	 ruchu	 sportowego	 i	działalności	
międzynarodowych	federacji	dyscyplin	sportu.	Kiedy	w	1952	r.	Avery	Brundage	
został	wybrany	 na	 Prezydenta	MKOl	 i	piastował	 tę	 funkcję	 przez	 około	 20	 lat,	
wcielał	w	życie	swoją	politykę	ochrony	ruchu	olimpijskiego	od	profesjonalizacji	
i	komercjalizacji	(Ferrand	i	in.	2012).

Pojawienie	się	 i	rozwój	mediów	sprawiły,	 iż	działania	Brundage	stawały	się	
skomplikowane	 i	coraz	 liczniejsza	 grupa	 członków	 MKOl	 domagała	 się	 zmian	
w	otwarciu	ruchu	olimpijskiego	na	nową	rzeczywistość	oraz	akceptacji	zjawiska	
komercjalizacji	 igrzysk.	 Stało	 się	 to	możliwe,	 gdy	Avery	Brundage	przestał	być	
prezydentem	MKOl.	W	1972	r.	 sprzedaż	praw	do	transmisji	 telewizyjnych	stała	
się	dla	MKOl	głównym	źródłem	przychodów	(Wenn	1995).

Podczas	 Igrzysk	 Olimpijskich	w	Montrealu	w	1976	 r.	 rynek	 sponsorski	wy-
darzenia	był	otwarty,	co	oznaczało,	że	każdy	przedsiębiorca,	który	wyraził	chęć	
wsparcia	 �inansowego	 imprezy	 i	wniósł	odpowiednią	opłatę	z	tego	tytułu	mógł	
zostać	o�icjalnym	sponsorem	igrzysk.	W	rezultacie	te	Igrzyska	zgromadziły	628	
sponsorów,	co	skutkowało	trudnością	w	rozpoznawaniu	o�icjalnych	sponsorów,	
a	tym	samym	deprecjacją	znaku	 i	symbolu	olimpijskiego,	wartości	 tytułu	spon-
sora	oraz	świadomości	widzów	dotyczącej	statusu	o�icjalnych	sponsorów	wyda-
rzenia	(Mikołajczyk	2009).	W	celu	zapewnienia	większych	korzyści	�inansowych,	
zarówno	sponsorom,	jak	i	organizatorom,	MKOl	zdecydował	się	udzielać	wyłącz-
nych	praw	swoim	partnerom	i	wprowadził	trzy	kategorie	partnerstwa:	sponso-
rów	o�icjalnych,	dostawców,	licencjobiorców	oraz	–	co	istotne	–	ograniczył	liczbę	
sponsorów	w	każdej	kategorii.	Pod	względem	korzyści	�inansowych	strategia	ta	
okazała	się	być	skuteczna	–	uzyskano	wtedy	bardzo	wysoki	przychód	w	wysoko-
ści	20	mln	dolarów	i	to	bez	wsparcia	ze	strony	sektora	publicznego.	Wprowadze-
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nie	ograniczeń	nadało	jednocześnie	większą	rangę	organizacjom	mającym	status	
o�icjalnego	sponsora,	a	tym	samym	podniosło	wartość	i	znaczenie	sponsoringu.	

Igrzyska	Olimpijskie	w	Los	Angeles	w	1984	r.	były	przełomowe,	gdyż	po	raz	
pierwszy	w	historii	całkowicie	zorganizowane	i	�inansowane	ze	środków	sekto-
ra	prywatnego,	a	telewizja	i	sponsorzy	stali	się	�ilarami	wspierającymi	nie	tylko	
organizację	 igrzysk,	 ale	 także	 rozwój	 całego	 ruchu	 olimpijskiego	 (Ferrand	 i	in.	
2012).	Organizatorzy	podpisali	35	kontraktów	ze	sponsorami,	64	–	z	dostawcami	
oraz	65	–	z	licencjobiorcami.	Program	marketingowy	przyniósł	przychód	w	wy-
sokości	157	mln	dolarów.	Marka	olimpijska	stała	się	jedną	z	najlepiej	rozpozna-
walnych	marek	na	 świecie.	 Jednocześnie	 zaobserwowano	 istotny	wzrost	 spon-
soringu	 komercyjnego	 wydarzenia,	 będący	 oznaką	 stałych	 dążeń	 specjalistów	
ds.	marketingu	do	 tworzenia	 innowacyjnych,	 a	zarazem	opłacalnych	 sposobów	
docierania	do	potencjalnych	grup	docelowych.

Przedsiębiorstwa	 funkcjonujące	w	sektorze	prywatnym	są	w	stanie	ponosić	
ogromne	koszty,	aby	tylko	uzyskać	miano	o�icjalnego	sponsora	ważnych	imprez	
sportowych,	dzięki	czemu	mogą	przyciągnąć	uwagę	wielomilionowej	międzyna-
rodowej	 publiczności.	 Jednocześnie	 organizatorzy	 kluczowych	wydarzeń	 spor-
towych,	jak	igrzyska	olimpijskie	czy	mistrzostwa	świata	w	piłce	nożnej,	ograni-
czyli	dostępność	sponsorowania	tych	wydarzeń	tworząc	programy	sponsorskie.	
W	ciągu	 ostatnich	 trzydziestu	 lat	 zaobserwowano	 ogromny	wzrost	w	wartości	
programów	 sponsorskich.	 Przykładowo	 światowy	 sponsorski	 Program	 Part-
nerów	Olimpijskich	MKOl	 (ang.	 TOP	Programme)	odnotował	wzrost	wpływów	
wynoszący	1000%	w	perspektywie	prawie	trzydziestoletniej	(tabela	1).	

Tabela	1.	Rozwój	programu	TOP

Okres Igrzyska	
(zimowe/letnie)

Partnerzy
(liczba)

Narodowe	
komitety	
olimpijskie
(liczba)

Wpływy	
(mln	USD)

1985-1988 Calgary/Seul 9 159 96
1989-1992 Albertville/Barcelona 12 169 172
1993-1996 Lillehammer/Atlanta 10 197 279
1997-2000 Nagano/	Sydney 11 199 579
2001-2004 Salt	Lake/Ateny 11 201 663
2005-2008 Turyn/Pekin 12 205 866
2009-2012 Vancouver/Londyn 11 205 957

Źródło:	IOC	(2012).



136

Jolanta ŻYŚKO, Monika PIĄTKOWSKA, Sylwia GOCŁOWSKA

137

Zjawisko ambush marketingu podczas organizacji...

Geneza	i	istota	zjawiska	ambush	marketingu	w	sporcie

Mimo	stale	wzrastających	kosztów	programów	sponsorskich	wiele	przedsię-
biorstw	walczy	między	 sobą	 o	status	 o�icjalnego	 sponsora	 dużego	wydarzenia	
sportowego,	by	wypromować	swoje	marki	w	skali	globalnej.	Duża	liczba	kategorii	
sponsorskich	podczas	imprez	sportowych	powoduje	zamieszanie	i	niezrozumie-
nie	w	oczach	 konsumentów,	 co	 sprawia	 problemy	 z	identy�ikacją	 roli	 poszcze-
gólnych	 �irm,	 a	tym	 samym	 obniża	 kapitał	marki	 sponsorów.	 Nie	 tylko	 główni	
sponsorzy,	posiadający	wyłączne	prawa	do	wykorzystania	marki	danego	wyda-
rzenia,	 ale	 także	 inni	przedsiębiorcy	chcą	 skorzystać	z	pozytywnych	skojarzeń,	
jakie	wywołuje	impreza	oraz	ze	skupionej	na	wydarzeniu	uwagi	mediów.	Rośnie	
liczba	 przedsiębiorstw,	 które	 bez	 ponoszenia	 stosownych	 opłat	 licencyjnych,	
a	tym	 samym	 bez	 posiadania	 o�icjalnych	 praw,	 znajdują	 innowacyjne	 sposoby	
powiązania	swojej	marki	z	danym	wydarzeniem	stosując	tzw.	ambush	marketing	
(Graham,	1997).	

W	literaturze	przedmiotu	ambush	marketing	jest	najczęściej	de�iniowany	jako	
„zaplanowana	kampania	marketingowa	danej	�irmy	poprzez	pośrednie	powiąza-
nie	jej	i	marki	z	konkretnym	wydarzeniem	sportowym	w	celu	zdobycia	pewnego	
stopnia	 rozpoznawalności	 i	korzyści,	 jakie	 normalnie	 przysługują	 sponsorom	
o�icjalnym”	(Sporek	2007,	s.	176,	za:	Shani,	Sandler	1989).	Należy	dodać,	że	są	
to	praktyki,	o	charakterze	strategicznym	i	mają	przynieść	korzyści	w	przewadze	
konkurencyjnej	na	rynku	w	długofalowej	perspektywie	(Burton,	Chadwick	2008).	
Termin	ambush	marketing	ze	względu	na	brak	swego	odpowiednika	zwykle	nie	
jest	tłumaczony	na	język	polski,	jednakże	można	się	spotkać	z	takimi	określenia-
mi	jak:	marketing	podstępny,	marketing	zasadzka,	marketing	pasożytniczy	(ang.	
parasite	marketing).	czy	marketing	partyzancki	(ang.	guerilla	marketing).

Wśród	 głównych	 czynników,	 które	 sprzyjają	 obecności	 ambush	marketingu	
podczas	dużych	imprez	sportowych	można	wymienić	nasilającą	się	konkurencję,	
występowanie	 licznych	 kategorii	 sponsorów	 i	dużej	 liczby	 sponsorów	w	danej	
kategorii,	wysokie	opłaty	za	prawa	do	sponsoringu	imprez	sportowych	o	zasięgu	
międzynarodowym,	czy	niedostateczne	rozpowszechnianie	obecności	o�icjalnych	
sponsorów	danego	wydarzenia	(Lagae	2005).	

Do	 pierwszych	 świadomych	 działań	 w	zakresie	 ambush	 marketingu	 doszło	
podczas	 Igrzysk	 Olimpijskich	 w	Los	 Angeles	 w	1984	 r.,	 w	konsekwencji	 zmian	
wprowadzonych	przez	MKOl	 dotyczących	uregulowania	 kwestii	 związanych	 ze	
sponsoringiem	(Shani,	Sandler	1998).	Zamknięcie	rynku	sponsorskiego	igrzysk	
dla	wielu	podmiotów	spowodowało	narodziny	taktyk	ambush	marketingu	(Gra-
ham	1997).
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Szkodliwe	 dla	 sponsorów	 i	organizatorów	 imprez	 działania	 ambusherów	
można	sklasy�ikować	za	Owenem	(2003)	w	dwojaki	sposób:

–	 marketing	skojarzeniowy	(ang.	association	ambushing)	lub	przez	skojarze-
nie	ambush	(marketing	by	association);	to	działanie	polega	na	wywołaniu	
wrażenia	 bycia	 o�icjalnym	 sposnorem	 wydarzenia	 sportowego	 poprzez	
wykorzystanie	 w	przekazie	 reklamowym	 praw	 własności	 intelektualnej	
dotyczących	imprezy,

–	 marketing	 inwazyjny	(ang.	 intrusion	ambushing	 lub	ambush	marketing	by	
intrusion);	są	to	sytuacje,	kiedy	nie	narusza	się	prawa	własności	intelektu-
alnej,	ale	wykorzystuje	się	szeroko	rozumianą	przestrzeń	wokół	wydarze-
nia	do	prowadzenia	kampanii	promocyjnych	(Pinkalski	2011).	

Wykorzystując	 specy�ikę	 igrzysk	 olimpijskich	 Preuss,	 Gemeinder	 i	 Séguin	
(2008)	stworzyli	klasy�ikację	działań	ambush	marketingowych	zawierającą	pięć	
następujących	typów,	przedstawionych	w	tabeli	2.

Tabela	2.	Typologia	ambush	marketingu	podczas	igrzysk	olimpijskich

Kategoria Opis	przypadku Naruszenie

Osoby	i	sytuacje Sportowcy	stosują	logo	niesponsora,	
np.	podczas	gratulacji brak

Naruszenie	pewnych	
warunków	stosowania	
znaków	

Stosowanie	symboli	olimpijskich	oraz	
znaków	z	naruszeniem	warunków	
czasu,	przestrzeni,	kategorii	itp.	

brak

Pośredni	ambush	mar-
keting

Abstrakcyjne	skojarzeniowe	nawią-
zywanie	do	chronionych	symboli	
i	znaków

Lekkie	naruszenie	
§14	Karty	Olimpij-
skiej

Pośredni	ambush	mar-
keting

Ścisłe	skojarzeniowe	nawiązywanie	
do	chronionych	znaków	i	symboli	

Mocne	naruszenie	
§14	Karty	Olimpij-
skiej

Bezpośredni	ambush	
marketing

Używanie	chronionych	znaków	i	sym-
boli	

Działanie	niezgod-
ne	z	§14	Karty	
Olimpijskiej

Źródło:	Preuss	i	in.	(2008).

Firmy	podejmujące	działania	ambush	marketingu	pragną	osiągnąć	szereg	ce-
lów	związanych	z	umacnianiem	własnej	tożsamości	i	budowaniem	pozytywnego	
wizerunku	wśród	odbiorców.	Konsumenci	wydarzeń	sportowych	odbierają	am-
busherów	jako	o�icjalnych	sponsorów,	przypisując	ich	markom	pozytywne	cechy	
i	wartości.	Dzięki	 temu	 �irmy	stosujące	praktyki	marketingu	podstępnego	osią-
gają	korzyści	bez	ponoszenia	kosztów	za	opłaty	licencji	sponsorskich.	Ponadto,	



138

Jolanta ŻYŚKO, Monika PIĄTKOWSKA, Sylwia GOCŁOWSKA

139

Zjawisko ambush marketingu podczas organizacji...

częstym	zjawiskiem	jest	sytuacj,	w	której	kategoria	sponsorska	jest	zablokowana	
przez	 długoletni	 kontrakt	 podpisany	 przez	 �irmę	 konkurencyjną.	 Praktyki	am-
bush	marketingu	są	zatem	próbą	zrównoważenia	rywalizacji	rynkowej	oraz	pró-
bą	osiągnięcia	zysku	z	wydarzenia	sportowego,	z	którym	kojarzony	jest	sponsor	
–	konkurent	(Preuss	i	in.	2008).	

Celem	niniejszego	rozdziału	jest	dokonanie	charakterystyki	zjawiska	ambush	
marketingu	w	sporcie	podczas	organizacji	dużych	 imprez	sportowych,	na	przy-
kładzie	 igrzysk	olimpijskich.	Autorzy	 skupili	 się	na	ukazaniu	praktyk	nieuczci-
wego	marketingu	w	ujęciu	wykorzystującym	typologię	sworzoną	przez	Preussa,	
Gemeindera	i	Séguin	(2008).

Praktyki	ambush	marketingu	podczas	igrzysk	olimpijskich

Charakterystyki	 praktyk	 ambush	 marketingu	 podczas	 igrzysk	 olimpijskich	
dokonano	w	kontekście	typologii	Preuss,	Gemeinder	i	Séguin	(2008).	Zidenty�i-
kowano	kilkadziesiąt	przypadków	takich	działań	podczas	igrzysk	odbywających	
się	w	latach	1984-2012	(Piątkowska	i	in.	2013,	s.	183-195).	

Osoby	i	sytuacje

Historia	ambush	marketingu	 odnotowuje	wiele	 przypadków	 praktyk	wyko-
rzystania	 osób	 i	sytuacji	 w	przekazach	 medialnych.	 Wyróżnia	 się	 tutaj	 przede	
wszystkim	 kampanie	 �irm	 angażujących	 wizerunek	 znanych	 sportowców	 lub	
całych	drużyn	przez	marki	ambusherów	oraz	wykorzystywanie	szeregu	sytuacji,	
do	pokazaia	swoich	znaków	towarowych	publiczności.	

Odpowiednim	 przykładem	 pierwszego	 przypadku	 w	historii	 marketingu	
podstępnego	jest	działanie	Kodaka	podczas	Igrzysk	Olimpijskich	w	Los	Angeles	
w	1984	roku.	Kodak,	utraciwszy	prawa	sponsorskie	na	rzecz	�irmy	Fuji,	która	zo-
stała	o�icjalnym	sponsorem	tamtych	Igrzysk,	podjął	decyzję	o	zaangażowaniu	się	
w	sponsoring	transmisji	igrzysk	i	wsparcie	reprezentacji	lekkoatletycznej	USA.

Cztery	lata	później	Fuji	zdecydowało	się	na	działania	odwetowe	wobec	�irmy	
Kodak,	który	był	 sponsorem	relacji	medialnych	z	Igrzysk	Olimpijskich	w	Seulu,	
ale	to	Fuji	agresywnie	komunikowała	swój	sponsoring	drużyny	pływackiej	USA.	
Takie	 rozwiązanie	 umożliwiło	 �irmie	 Fuji	 osiągnięcie	 skojarzenia	 z	igrzyskami	
dzięki	wykorzystaniu	w	promocji	 samych	 sportowców,	 przy	 znacznie	 niższych	
nakładyach	�inansowych	w	porównaniu	do	o�icjalnego	sponsoringu.
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Podobną	 kampanię	 promocyjną	 przeprowadziło	 Nike	 podczas	 Igrzysk	
Olimpijskich	w	Barcelonie	w	1992	 roku.	 Firma	 była	 sponsorem	 amerykańskiej	
drużyny	 koszykówki,	 z	którą	 organizowała	 o�icjalne	 konferencje	 prasowe	 bez-
pośrednio	 po	 meczach.	 Setki	 tysięcy	 odbiorców	 ujrzało	 w	związku	 z	tym	 logo	
�irmy	na	koszulkach	sportowców	i	reklamach	w	tle,	co	przełożyło	się	na	znacznie	
niższą	rozpoznawalność	marki	Reebok,	o�icjalnego	sponsora	igrzysk.	Najbardziej	
dotkliwym	ciosem	zadanym	przez	Nike	był	incydent	podczas	ceremonii	rozdania	
medali,	kiedy	Michael	Jordan	i	Charles	Barkley	celowo	zakryli	amerykańską	�lagą	
logo	Reebok	na	swoich	strojach	(Amsterdam	Printing	2010).	

Do	podobnych	działań	włączyła	się	również	marka	Pepsi,	która	na	dwa	tygo-
dnie	 przed	 otwarciem	 igrzysk	 zorganizowała	 kampanię	 reklamową	 z	wizerun-
kiem	 Magic	 Johnsona	 (zawodnika	 amerykańskiej	 drużyny	 koszykarskiej)	 oraz	
puentą	„From	all	of	us	at	Pepsi	to	our	friend	and	partner	Earvin	Johnson:	Go	get’em”	
(Od	nas	wszystkich	w	Pepsi	dla	naszego	przyjaciela	i	partnera	Earvina	Johnson:	
Dorwij	ich)	(McKelvey	1994).	Pomimo	iż	Pepsi	nie	złamała	ówcześnie	panujących	
regulacji	 prawnych,	 termin	 ukazania	 się	 reklamy	 oraz	 jej	 temat	 zdecydowanie	
wpłynął	na	skojarzenie	tej	marki	z	Igrzyskami	w	Barcelonie,	co	wzbudziło	sprze-
ciw	Coca-Coli,	o�icjalnego	sponsora	imprezy	w	Hiszpanii.

Podczas	kolejnych	Igrzysk	w	Atlancie	w	1996	r.	Reebok	został	ponownie	za-
atakowany	tym	razem	nie	przez	Nike,	lecz	markę	Puma.	Do	wypromowania	wła-
snej	marki	Puma	wykorzystała	sportowca	Linforda	Christie,	który	na	konferencji	
prasowej	przed	�inałowym	biegiem	miał	na	sobie	soczewki	kontaktowe	z	logoty-
pem	Pumy	(Sexton	2012).	

Podobna	sytuacja	miała	miejsce	podczas	Igrzysk	w	Sydney	w	2000	r.,	gdy	pły-
wak	Ian	Thorpe	działał	na	niekorzyść	�irmy	Nike,	o�icjalnego	dostawcy	strojów	
Olimpijskiej	 Reprezentacji	 Australii,	 ponieważ	 posiadał	 kontrakt	 indywidualny	
z	�irmą	 Adidas,	 podczas	 gdy	 to	 Reebok	 –	podobnie	 jak	 na	 poprzednich	 igrzy-
skach	–	był	 o�icjalnym	partnerem	 Igrzysk	 (Soldner	2010).	W	trakcie	 ceremonii	
medalowej	Thorpe	umyślnie	zakrył	 logo	sponsora,	znajdujące	się	na	kostiumie	
pływackim.

Cztery	 lata	 później,	mimo	 zaostrzonych	 regulacji	 prawnych,	 nie	 ustrzeżono	
się	przed	atakami	ambusherów	podczas	igrzysk.	W	Atenach	w	2004	r.	Puma	wy-
korzystała	ponownie	wizerunek	sportowca	(tym	razem	Usaina	Bolta)	w	swojej	
kampanii	 marketingowej:	 spot	 celowo	 tra�ił	 do	 mediów	 przed	 rozpoczęciem	
Igrzysk	Olimpijskich	 (Silk,	White	 2012).	 Puma	 zaatakowała	 tym	 zachowaniem	
Adidasa,	który	wykupił	prawa	o�icjalnego	sponsora.
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Naruszenie	pewnych	warunków	stosowania	znaków

Kolejną,	dość	częstą	taktyką	ambush	marketingu	podczas	igrzysk	olimpijskich	
są	 działania	 naruszające	warunki	 stosowania	 znaków.	 Chodzi	 tutaj	m.in.	 o	wy-
korzystywanie	 czasu	 i	przestrzeni	do	ekspozycji	 reklamowej,	 gdzie	odbywa	się	
dane	wydarzenie	sportowe.	Taki	przypadek	stanowią	działania	Nike	przeciwko	
o�icjalnemu	sponsorowi	–	�irmie	Converse,	podczas	 Igrzysk	Olimpijskich	w	Los	
Angeles	 w	1984	 r.	 Nike	 przeprowadziła	 rozległą	 kampanię	marketingową	 pod	
hasłem	„I	love	LA”	(„Kocham	LA”)	wykupując	obszerne	powierzchnie	reklamowe	
wokół	stadionów	i	hal	olimpijskich,	na	których	prezentowała	nowy	model	butów	
sportowych	(Sporek	2007).	Oczywiście	Nike	zadbała,	aby	jej	reklamami	były	wi-
doczne	z	trybun	stadionu	olimpijskiego.

Igrzyska	Olimpijskie	w	Atlancie	w	1996	r.	ponownie	opanowane	zostały	przez	
Nike.	 Czując	 się	 coraz	 bardziej	 pewnie	 i	ponad	 prawem,	 �irma	 zorganizowała	
działania	promocyjne	na	 szeroką	 skalę,	wykupując	bilboardy	 i	banery	w	całym	
mieście.	Ponadto	Nike	wybudowała	dla	kibiców	„Nike-City”,	z	widokiem	na	sta-
dion,	deklasując	tym	o�icjalnego	sponsora	igrzysk	–	Reeboka.	Tworząc	wokół	sie-
bie	ogromny	szum	medialny,	Nike	skutecznie	dotarła	do	świadomości	odbiorców	
widowiska	olimpijskiego	jako	sponsor	o�icjalny	(Mikołajczyk	2009).

W	 podobny	 sposób	 swoją	 markę	 zaprezentowali	 Kodak	 i	Samsung.	 Kodak	
błyskawicznie	 po	 ogłoszeniu	 gospodarza	 Igrzysk	w	1996	 r.	 wykupił	 50	miejsc	
reklamowych	w	strategicznych	miejscach	w	całym	mieście	(Amsterdam	Printing	
2010).	Samsung	natomiast	wynajął	prywatny	parking	w	bezpośrednim	sąsiedz-
twie	wioski	olimpijskiej,	na	którym	umieścił	swoje	reklamy,	zyskując	wysoką	roz-
poznawalność	 jako	sponsor	 igrzysk,	w	przeciwieństwie	do	o�icjalnego	partnera	
Panasonica	(Watch	out	for	the	ambush	–	tłum.	Uwaga	na	ambush).

Praktyki	ambush	marketingu	 zostały	 także	wykorzystane	 przez	 producenta	
samochodów	Landrover	podczas	Igrzysk	w	Sydney	w	2000	r.	(Curthoys,	Kendall	
2001).	 Firma	wykorzystała	w	kampanii	 promocyjnej	 bezpośrednie	 powiązanie	
z	Igrzyskami	używając	hasła	„Let	the	Games	Begin”	(„Niech	gra	się	rozpocznie”).	
Działania	ambusherów	nie	zawsze	muszą	skupiać	się	w	miejscu	trwania	imprezy.	
Przykładem	tego	są	działania	amerykańskiego	producenta	Miller	Brewing	Com-
pany.	 W	mediach	 amerykańskich	 �irma	 promowała	 wydarzenie	 degustacyjne,	
które	odbyło	się	w	Atenach,	w	stanie	Georgia	–	nie	w	Grecji	(SBD	2004).

Podczas	Igrzysk	Olimpijskich	w	Pekinie	w	2008	r.	walka	toczyła	się	w	branży	
napojów	bezalkoholowych.	PepsiCo	zaatakowała	o�icjalnego	sponsora	Coca-Colę,	
organizując	konkurs	 internetowy	dla	konsumentów.	Fani	przesyłali	propozycje	
puszki	w	wersji	limitowanej	na	cześć	igrzysk.	Zwycięska	puszka	była	koloru	czer-
wonego	istotnie	przypominającego	opakowanie	konkurenta	(Balfour	2008).
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Abstrakcyjne	 skojarzeniowe	 nawiązywanie	 do	 chronionych	
symboli	i	znaków

Praktyki	pośredniego	ambush	marketingu	były	wykorzystane	równie	często	
podczas	igrzysk	olimpijskich.	Wśród	działań	wykorzystujących	abstrakcyjne	sko-
jarzenia	z	daną	imprezą	sportową	można	przytoczyć	przypadek	Quantas	Airlines	
podczas	Igrzysk	w	Sydney.	Linie	lotnicze	posłużyły	się	sloganen	„The	spirit	of	Au-
stralia”	(„Duch	Australii”).	bardzo	zbliżonym	do	o�icjalnego	hasła	Igrzysk	„Share	
the	Spirit”.	Firma	rozmieściła	swoje	reklamy	angażujące	australijskich	sportow-
ców	(m.in.	Cathy	Freeman	 i	Ian	Thorpe)	w	najlepiej	eksponowanych	miejscach.	
Piosenka	pochodząca	ze	spotu	reklamowego	 I	still	 call	Australia	home	 stała	 się	
niemalże	hymnem	igrzysk.	

Kolejny	 przykład	 to	 kampania	 reklamowa	 Nike	 podczas	 Igrzysk	 w	Pekinie.	
Firma	 wykorzystała	 w	swojej	 komunikacji	 marketingowej	 cyfrę	 osiem,	 która	
jest	 symbolem	szczęścia	w	Chinach	 (notabene	z	tego	powodu	data	 rozpoczęcia	
igrzysk	 składała	 się	 z	samych	 ósemek	 –	08.08.08).	 Nike	wykorzystywała	 także	
skojarzenia	 z	olimpijskim	 stadionem	 i	logotypem	 igrzysk,	 stosując	 klasyczny	
przykład	pośredniego	ambush	marketingu.

W	historii	ambush	marketingu	zapisała	się	również	marka	Haribo,	która	była	
obecna	podczas	Igrzysk	Olimpijskich	w	Londynie	w	2012	r.	Haribo	było	pozycjo-
nowane	w	mediach	hasłem	„key	occasions	in	2012”	(„kluczowe	okazje	w	2012”)	
przy	jednoczesnym	wykorzystaniu	�lagi	brytyjskiej	(Milman	2012).

Ścisłe	 skojarzeniowe	 nawiązywanie	 do	 chronionych	 znaków	
i	symboli

W	tej	kategorii	odnotowano	nieliczne	przykłady	działań,	które	według	auto-
rów	rozdziału	można	zaklasy�ikować	do	kategorii	działań	pośrednich.	

Przykładem	nawiązania	do	chronionych	znaków	i	symboli	może	być	kampa-
nia	marketingowa	Telecom	New	Zealand	podczas	Igrzysk	Olimpijskich	w	Sydney.	
Firma	emitowała	 spot	 reklamowy,	w	którym	wykorzystano	zabroniony	 symbol	
igrzysk	 olimpijskich.	 Słowo	 ring	 (ang.	 pierścień,	 koło)	 zostało	 umiejscowione	
w	odpowiedniej	 kon�iguracji	 i	kolorach	 odpowiadającym	 barwom	 olimpijskim.	
Poniżej	umieszczono	 logo	 �irmy	oraz	hasło:	 „with	Telecom	mobile	 you	 can	 take	
your	 own	 phone	 to	 the	Olympics”	 („z	 telefonem	komórkowym	Telecom	możesz	
zadzwonić	na	igrzyska”)	(Curthoys,	Kendall	2001).

Kolejne	przykłady	odnoszą	się	do	Igrzysk	w	Londynie.	Marka	znanego	irlandz-
kiego	bukmachera	Paddy	Power	wykupiła	powierzchnię	reklamową	na	biliboar-
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dach	 umiejscowionych	 wokół	 obiektów	 olimpijskich.	 Kampania	 przedstawiała	
hasło	„Of�icial	sponsor	of	the	largest	athletics	event	in	London	this	year!	There	you	
go,	we	 said	 it”	 („O�icjalny	 sponsor	największego	 lekkoatletycznego	wydarzenia	
w	Londynie	 w	tym	 roku.	 Proszę	 bardzo,	 powiedzieliśmy	 to”)	 (Sweney	 2012a).	
Na	tych	igrzyskach	nie	mogło	również	zabraknąć	�irmy	Nike,	konkurenta	marki	
Adidas,	 sponsora	 o�icjalnego	wydarzenia.	W	spocie	 reklamowym	 pokazującym	
wiele	sportów	olimpijskich	użyto	wielokrotnie	słowa	Londyn,	które	pokazywa-
ne	było	jako	nazwa	własna	różnych	obiektów	i	miejsc	występujących	w	różnych	
częściach	świata,	m.in.	w	Afryce,	Jamajce	i	Stanach	Zjednoczonych	–	gdzie	istnieje	
siłownia	„London	Gym”	(Sweney	2012b).

Analiza	przypadków	ambush	marketingu,	które	miały	miejsce	podczas	igrzysk	
w	latach	1984-2012	nie	wykazała	według	autorów	opracowania	żadnych	prak-
tyk	marketingu	bezpośredniego,	w	których	użyto	chronionych	znaków	i	symboli	
olimpijskich.	

Podsumowanie

Wzrost	 nakładów	na	 sponsoring	 sportowy	 i	jego	wpływ	na	 komercjalizację	
sportu	 jest	 szczególnie	 widoczny	 przy	 organizacji	 dużych	 imprez	 sportowych.	
Przyczyną	owego	rozwoju	sponsoringu	może	być	fakt	docierania	przez	te	dzia-
łania	 szerokiego	 grona	 odbiorców.	 Ponadto	 sponsoring	 imprez	 sportowych	
pozwala	na	wyróżnienie	swoich	przekazów	wśród	narastającego	natłoku	infor-
macji	w	przekazach	medialnych.	Jednak	współistnienie	wielu	partnerów	dużych	
wydarzeń	sportowych	powoduje	dezorientację	widzów	i	może	doprowadzić	do	
problemów	z	identy�ikacją	sponsorów.	Ten	chaos	w	kreatywny	sposób	wykorzy-
stują	przedsiębiorstwa	niezwiązane	z	wydarzeniem	sportowym,	ponieważ	wiele	
marek	nie-sponsorów	chce	skorzystać	z	pozytywnych	skojarzeń,	 jakie	niesie	za	
sobą	dane	wydarzenie	sportowe.	Z	tego	względu	�irmy	podejmują	działania	am-
bush	marketingu.	Szczególnie	wyraźnie	jest	to	widoczne	w	odniesieniu	do	igrzysk	
olimpijskich.	Jak	widać	po	mnogości	praktyk	scharakteryzowanych	w	rozdziale,	
postępująca	 komercjalizacja	 sportu	 doprowadziła	 niejako	 do	 obniżenia	warto-
ści	 symboli	 i	znaków	olimpijskich.	Firmy	coraz	 chętniej	 i	częściej	wykorzystują	
atrybuty	igrzysk	do	osiągnięcia	swoich	celów	marketingowych.	Marki	najczęściej	
podejmują	 działania	 ambush	 marketingu,	 odwołując	 się	 w	swojej	 komunikacji	
marketingowej	do	skojarzeń	z	wydarzeniem,	do	którego	nie	mają	żadnych	praw,	
czyli	wykorzystują	taktykę	pośrednią.	Jak	dotąd	walka	organizatorów	z	tym	zja-
wiskiem	okazuje	się	skuteczna	tylko	w	przypadku	taktyk	bezpośredniego	ambush	
marketingu.	Zgodnie	z	prezentowaną	w	artykule	identy�ikacją	praktyk,	w	których	
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zastosowano	taktykę	działań	naruszających	§14	Karty	Olimpijskiej	jest	rzeczywi-
ście	najmniej.	Organizacje	 stosujące	praktyki	ambush	marketingu	 są	 świadome	
odpowiedzialności	karnej	oraz	możliwych	roszczeń	sponsorów	i	organizatorów	
imprez.	 Z	tego	względu	 nie	 uciekają	 się	 do	 bezprawnego	 użycia	 symboli	 olim-
pijskich	 i	w	większości	 przypadków	 nie	 podają	 się	 za	 o�icjalnego	 sponsora.	 Te	
przedsiębiorstwą	chcą	jedynie	wykreować	wśród	kibiców	takie	wrażenie.

Dalszy	rozwój	 tego	zjawiska	 jest	zagrożeniem	dla	dużych	wydarzeń	sporto-
wych.	Sponsorzy	niechętnie	partycypują	w	kosztach	organizacji,	jeżeli	ich	prawa	
nie	są	odpowiednio	chronione,	dlatego	należy	szukać	nowych	metod	walki	ze	zja-
wiskiem.	W	odpowiedzi	na	strategie	przeciwdziałania	praktykom	ambush	mar-
ketingu	podejmowanych	przez	organizatorów	megaeventów	�irmy	wprowadzają	
nowe,	coraz	bardziej	wyszukane	i	wyra�inowane	metody	ambush	marketingu.

Praca	 została	 przygotowana	w	ramach	 DS.	 138	 „Przeciwdziałanie	 nieuczci-
wym	praktykom	ambush	marketingu	w	organizacji	dużych	 imprez	sportowych”	
�inansowanego	ze	środków	MNiSW.
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Zjawisko	ambush	marketingu	podczas	organizacji	
wielkich	imprez	sportowych

Streszczenie
Artykuł	 porusza	problem	ambush	marketingu	w	sporcie,	 który	 jest	 efektem	

postępującej	komercjalizacji	sportu	oraz	ogromnego	rozwoju	sponsoringu	spor-
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towego.	Zjawisko	to	jest	szczególnie	widoczne	podczas	igrzysk	olimpijskich.	Ce-
lem	pracy	jest	dokonanie	charakterystyki	zjawiska	ambush	marketingu	w	sporcie	
podczas	organizacji	dużych	 imprez	sportowych	na	przykładzie	 igrzysk	olimpij-
skich.	Dostrzeżono,	że	przedsiębiorstwa	najczęściej	podejmują	działania	ambush	
marketingu	 wykorzystując	 taktyki	 pośrednie	 opierające	 się	 na	 wywoływaniu	
skojarzeń	 z	wydarzeniem	 sportowym.	 Działań	 ambusherów,	 w	których	 użyto	
chronione	 znaki	 i	symbole	 olimpijskie	 jest	 zaś	 stosunkowo	 najmniej.	 Autorzy	
podkreślają	także,	że	praktyki	�irm	nie	będących	o�icjalnymi	sponsorami	są	coraz	
bardziej	pomysłowe,	w	związku	z	czym	należy	szukać	nowatorskich	metod	walki	
z	tym	zjawiskiem.

Praca	 została	 przygotowana	w	ramach	 DS.	 138	 „Przeciwdziałanie	 nieuczci-
wym	praktykom	ambush	marketingu	w	organizacji	dużych	 imprez	sportowych”	
�inansowanego	ze	środków	MNiSW.

Słowa	kluczowe:	marketing,	 sponsoring,	ambush	marketing,	 igrzyska	olim-
pijskie.




