Kraków gospodarzem światowego szczytu
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W listopadzie Kraków odważnie spojrzy w przyszłość. Wtedy to w naszym mieście odbędzie
się pierwszy światowy szczyt „Ekonomii otwierających się oczu” (Open Eyes Economy
Summit). W wydarzeniu wezmą udział wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii,
kultury i polityki. Wszystko po to, aby wnieść nową jakość w globalną dyskusję o
przyszłości.

– Kraków wyrasta na najatrakcyjniejsze polskie miasto dla organizatorów konferencji i
spotkań biznesowych, a nasze Centrum Kongresowe ICE zostało ostatnio uznane za
najlepsze centrum kongresowe w Europie – mówił podczas konferencji zapowiadającej
wydarzenie prezydent Jacek Majchrowski. – Nie mam wątpliwości, że Open Eyes
Economy Summit w ciągu najbliższych lat wyrośnie na jedno z najważniejszych tego
typu spotkań w Europie, ponieważ z założenia chce się koncentrować nie tylko na
kwestiach ekonomicznych, ale także na kulturze i społeczeństwie - zaznaczył.
– Open Eyes Economy Summit ma być w naszym zamyśle najbardziej ambitnym i
merytorycznym, corocznym wydarzeniem w tej części świata. Zamierzamy w
Krakowie przekształcać świat na lepszy i chcemy to robić wspólnie z największymi
umysłami naszych czasów. Zapraszamy ich do Krakowa 15 i 16 listopada do Centrum
Kongresowego ICE Kraków, z którego widać nie tylko wspaniały Zamek Królewski. Od
teraz widać stąd również przyszłość – mówił prof. Jerzy Hausner, przewodniczący
Rady Programowej OEES.

Co to jest Open Eyes Economy?
Open Eyes Economy to koncepcja stworzona w 2014 roku przez Jerzego Hausnera i
Mateusza Zmyślonego, która jest próbą stworzenia kompleksowego, teoretycznego
fundamentu pod nową filozofię prowadzenia szeroko pojętego biznesu. Open Eyes
Economy Summit będzie wydarzeniem poświęconym myśli przewodniej tej koncepcji.
Będzie wezwaniem do działania – wspólnym otwieraniem oczu na aktualne problemy
oraz wytrwałym poszukaniem dla nich rozwiązań.
Szczyt w założeniu ma stać się flagowym, dorocznym, międzynarodowym
seminarium, reprezentującym Polskę i Kraków w światowej dyskusji o tym, co
najważniejsze i najtrudniejsze – procesach makroekonomicznych i makrospołecznych,
kształtujących życie publiczne w naszym – i w każdym innym – kraju.
Program Open Eyes Economy Summit będzie podzielony na trzy strefy
tematyczne:
1. FIRMA-IDEA. Tu prezentowane będą rozwiązania dla biznesu, pojawią się
dyskusje o ekonomii wartości z perspektywy firm oraz otaczających je
społeczności. Nie zabraknie też rozmów o aktualnych problemach, ponieważ
Firmy-Idee charakteryzują się tym, że się tego nie boją.
2. MARKA-KULTURA. Na tym polu zmierzą się świat kultury ze światem
współczesnego marketingu. Z interakcji między nimi wyłoni się panorama

przyszłości: świat uczciwej komunikacji społecznej i rozkwitających na
niespotykaną dotąd skalę sztuk pięknych. Przyszłość to design, sztuka w
przestrzeni publicznej, inteligentna i estetyczna architektura, urbanistyka
traktowana jako priorytet.
3. MIASTO-IDEA. Z tej perspektywy uczestnicy szczytu wspólnie spojrzą na
nową rolę organizmów miejskich, a szerzej – instytucji publicznych oraz
społecznych przestrzeni wspólnych, jaką w rozwoju naszej cywilizacji
zaczynają one coraz mocniej odgrywać.
Dlaczego w Krakowie?
Po pierwsze: koncepcja „Firmy-Idei” powstała na krakowskim Uniwersytecie
Ekonomicznym, a jej autorzy mieszkają właśnie w stolicy Małopolski.
Po drugie: Kraków, w ramach powstającego równolegle do koncepcji „Firma-Idea”
modelu „Miasto-Idea”, ma do odegrania w Open Eyes Economy rolę szczególną –
staje się żywym studium przypadku, poświęconym przyszłości miast jako
newralgicznych przestrzeni publicznych. Organizatorzy szczytu liczą, że OEES stanie
się magnesem, przyciągającym nad Wisłę najwyższej światowej klasy intelekty,
pomysły i wiedzę, która pomoże również w bezpośrednim reformowaniu naszej
rzeczywistości.
Po trzecie: Centrum Kongresowe ICE Kraków jest w pewnym sensie kwintesencją
wartości OEES – dlatego też w wydarzeniu weźmie udział autor tego projektu,
Krzysztof Ingarden. Sam budynek również zostanie potraktowany jako studium
przypadku. W jaki sposób? Tego dowiemy się już podczas szczytu.
Kto wystąpi podczas OEES?
Podczas szczytu wystąpią m.in. osoby tworzące Radę Programową Open Eyes
Economy, wśród nich między innymi: prof. dr hab. Danuta Hübner, dr inż. arch.
Krzysztof Ingarden, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Edwin Bendyk. Oprócz nich w OEES
wezmą też udział inne wybitne osobowości ze świata nauki, ekonomii, kultury i
polityki. Ich nazwiska poznamy bliżej terminu wydarzenia.
Dla kogo jest OEES?
• Dla biznesu, menedżerów, kadr zarządzających oraz wszystkich tych, którzy pragną
nieustannie się rozwijać.
• Dla twórców, menedżerów i ludzi kultury.
• Dla aktywistów społecznych, osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za rozwój
społeczny.
• Dla kadr administracji publicznej i samorządów.
• Dla dziennikarzy.
• Dla naukowców i studentów większości kierunków, zainteresowanych problematyką
Open Eyes Economy.
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