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CELE PROJEKTU PROJECT
OBJECTIVES
Celem projektu „Sterowanie przemysłem spotkań
w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę
Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk
ze Szwajcarii” jest analiza, ocena i monitorowanie
wpływu przemysłu grupowych spotkań biznesowych
na gospodarkę Krakowa, przy wykorzystaniu dobrych
praktyk ze Szwajcarii.

The objective of the Steering the meetings industry
in Kraków: appraisal and monitoring of the economic
influence of the meetings industry on the economy of
Kraków using good practice from Switzerland project
is to analyse, assess, and monitor the impact of the group
business meetings industry on the economy of Kraków
taking account of good practice from Switzerland.

Projekt realizuje jednocześnie cele Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzez wzajemną wymianę dobrych
praktyk i know-how, służącą promowaniu, tworzeniu
i wzmacnianiu partnerstwa pomiędzy polskimi Jednostkami Samorządu Terytorialnego (Urząd Miasta Krakowa)
i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe) a szwajcarskimi podmiotami (Institute of Tourism).

At the same time, the project works towards the achievement of the goals of the Block Grant Partnership Fund of
the Swiss-Polish Co-operation Programme by the mutual
exchange of good practice and know-how in the service
of the promotion, establishment, and reinforcement of
partnership between units of territorial government
(Office of the Municipality of Kraków) and institutions
(Foundation of the University of Economics in Kraków,
and Kraków Festival Office [KBF]) in Poland, and the
Swiss partners (Institute of Tourism).

Podstawowym efektem projektu jest oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz
jego wartości dla gospodarki miasta.

The fundamental outcome of the project is the assessment of the volume of the business meetings sector
in Kraków and its value to the city’s economy.

Grupą docelową projektu jest sektor MICE, tj. organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów,
targów, wystaw gospodarczych, podróży motywacyjnych
oraz gestorzy obiektów z zapleczem konferencyjnym
w Krakowie. W szczególności są to: przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty
konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

The target group of the project is the MICE sector, namely,
the organisers of conferences, congresses, conventions,
seminars, fairs, business exhibitions, incentive events,
and the operators of conference sites and facilities in
Kraków. These include businesses, tour organisers, training providers, hotels, conference centres, museums, and
other representatives of the industry.
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UZYSKANE WYNIKI
FINDINGS

W 2013 roku zorganizowano

w Krakowie 3413 spotkań.

3413 meetings were organised in Kraków in 2013.

3 na 4 spotkania w Krakowie

odbywały się w hotelach.

Three out of four meetings in Kraków are held in hotels.

Ponad połowa spotkań w Krakowie trwała
tylko 1 dzień (bez noclegu).

More than one in two meetings in Kraków lasts only one day (without
overnight stay).

W Krakowie w 2013 r. ponad jedna

czwarta spotkań miała międzynarodowy charakter.

At least one in four meetings held in Kraków in 2013 was
international.

Organizację ponad

70% spotkań

w Krakowie zleciły przedsiębiorstwa.

Over 70% of meetings in Kraków are organised by businesses.
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Trzy czwarte spotkań w Krakowie w 2013 r. to konferencje i kongresy.

Three quarters of the meetings in Kraków in 2013 were conferences and congresses.

Co czwarty kongres i konferencja w Krakowie

poświęcone były problematyce branży technicznej,
a co dziesiąte – informatyczno-komunikacyjnej.

Every fourth conference (congress) in Kraków is devoted to the technical industries, and every 10th to ICT.
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Udział uczestników targów i wystaw gospodarczych
wynosił 42% wszystkich osób przybywających na
grupowe spotkania biznesowe w Krakowie.

The number of participants in fairs and business exhibition accounts for 42% of all people
coming for group business meetings in Krakow.

Wśród grupowych spotkań biznesowych wyodrębnia
się trzy rodzaje:

1. Kongresy i konferencje oraz inne spotkania o podob-

nym charakterze, takie jak: seminaria, sympozja,
konwencje, zjazdy;

2. Szkolenia, imprezy motywacyjne oraz inne wydarzenia korporacyjne;

3. Targi i wystawy gospodarcze.

Uczestnik pierwszych dwóch grup spotkań w Krakowie
średnio wydawał łącznie 2098 zł.

There are three types of group business meetings:
1. Congresses, conferences and other meetings of similar character, e.g. seminars, symposiums, and conventions;
2. Training sessions, and incentive and other corporate events;
3. Fairs and business exhibitions.
A participant in a meeting organised in Kraków that belongs to one of the first two groups
spends on average, a total of PLN 2,098.

Uczestnik pierwszych dwóch grup spotkań
w Krakowie ponosił średnio opłatę konferencyjną w wysokości 733

zł, przeznaczał
na noclegi w mieście kwotę 638 zł, a na
gastronomię 156 zł.

A participant in a meeting organised in Kraków that belongs to one of the
first two groups pays an average conference fee of PLN 733, spends PLN
638 on accommodation in Kraków, and PLN 156 on food.
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Zwiedzający targi i wystawy gospodarcze w Krakowie
średnio wydawał łącznie 1023 zł.

A visitor to a fair and/or business exhibition in Kraków spends on average PLN 1,023.

Wystawca targowy przeciętnie wydatkował w Krakowie
kwotę 15

791 zł, a osoba go reprezentująca (wydatki
indywidualne) – kwotę 2 439 zł.

A fair exhibitor in Kraków spends on average PLN 15,791, and a person representing the
exhibitor (personal expenses) – PLN 2,439.
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Wszystkie spotkania w Krakowie
w 2013 r. wygenerowały blisko

1 068,9 mln zł PKB. Stanowiło to
około 2,37% PKB całej gospodarki

Krakowa.

All meetings held in Kraków in 2013 combined generated a GDP
of nearly PLN 1.689 billion. This amounts approximately to
2.37% of the GDP of Kraków economy.

Średnio jedno spotkanie stuosobowe tworzyło około

4,89 całorocznego miejsca pracy.

On average, one meeting gathering 100 people creates 4.89 all-year-round jobs.

13

Wszystkie spotkania w Krakowie w 2013 r. wytworzyły
ponad 12

tys. całorocznych

miejsc pracy.

All the meetings held in Kraków in 2013 created
more than 12,000 full-time equivalent jobs.
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Szacunkowa wartość wygenerowanych przez branżę

spotkań w 2013 r. podatków i opłat do budżetu miasta
Krakowa wyniosła ponad 89

mln zł. Stanowiło to

2,4% dochodów budżetu miasta Krakowa w tym

roku.

In 2013, the estimated value of taxes and other Municipality of Kraków revenues generated
by the meetings industry exceeded PLN 89 million. This accounted for 2.4% of the city’s
annual revenue.

Szacunkowa liczba noclegów

Dzięki działalności branży

hotelach wyniosła 1,031

łącznie niemal 316

wygenerowanych przez branżę

spotkań w 2013 r. w krakowskich

mln.

The estimated number of hotel nights in Kraków hotels
generated by the meetings industry in 2013 amounted
to 1.031 million.

spotkań pracownicy zatrudnieni
w Krakowie w 2013 r. zarobili

mln zł.

Thanks to the activity of the meetings industry, in 2013,
people working in the Kraków earned jointly close to
PLN 316 million.
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