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W tym roku Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się już po raz dziesiąty. Kongres stał się w tym czasie największym i najpoważniejszym forum spotkań ekonomicznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz platformą do komunikowania i deklarowania kluczowych postanowień. To tu padają ważne zapowiedzi, ogłaszane są nowe przedsięwzięcia czy 
inaugurowane są najważniejsze projekty.

Jubileuszowy Europejski 
Kongres Gospodarczy

Autorytety europejskiej i światowej polityki oraz gospodarki, przed-
stawiciele ministerstw polskiego rządu, reprezentanci biznesu, me-
nedżerowie największych polskich firm – do grona prelegentów ju-
bileuszowej 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 
– European Economic Congress) dołączyli kolejni ważni eksperci 
i praktycy. Zaplanowane na 14-16 maja br. debaty w tym roku skon-
centrują się m.in. wokół perspektyw wzrostu i konkurencyjności, re-
wolucji technologicznej z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpo-
wiedzialności za środowisko czy współpracy gospodarczej w ramach 
wolnego rynku – rozpatrywanej w lokalnym i globalnym kontekście. 

– Zainteresowanie tegorocznym Kongresem jest ogromne, 10. ju-
bileuszowa edycja będzie pod każdym względem rekordowa. Przed 
nami ponad 150 sesji z udziałem ponad 900 prelegentów. Spodzie-
wamy się jeszcze większej niż przed rokiem liczby zarejestrowa-
nych, cieszy nas również duża przedkongresowa aktywność me-
diów. Co warte podkreślenia, nigdy w  historii Kongresu nie mieli-
śmy aż tak szerokiej obsady znamienitych gości z zagranicy – mówi  
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego.

Jak co roku w kongresie wezmą udział reprezentanci Komisji Euro-
pejskiej i Parlamentu Europejskiego, politycy i prezesi największych 
firm z  Europy, Afryki i  Ameryki Północnej, przedstawiciele nauki, 
instytucji finansowych i  samorządów, liderzy opinii. Z  perspekty-
wy własnej wiedzy i doświadczeń dyskutować będą o biznesie i go-
spodarce w dynamicznie zmieniającym się świecie. Europejski Kon-
gres Gospodarczy to czas i miejsce na poważną debatę na temat IV 
rewolucji przemysłowej, digitalizacji i technologii, które łączy hasło 
„Przemysł 4.0”. Technologiczne wątki będzie można odnaleźć w wie-
lu panelach dyskusyjnych Kongresu. 

– Do udziału w  10. jubileuszowej edycji Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego zaprosiliśmy praktyków z  całego świata. To dobo-
rowa obsada gości, zarówno ze strony dużej polityki, europejskiej 

i  polskiej, jak i  biznesu. Swoim bogatym doświadczeniem podzielą 
się podczas trzech dni debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, 
dyskutując nie tylko o tym, co jest ważne i aktualne, ale też o tym, 
co wyznacza trend i wpływa na przyszłość gospodarki. Jestem prze-
konany, że zarówno zestaw tematów, jak i  dobór panelistów zro-
bią wrażenie na gościach tegorocznego Kongresu – mówi Wojciech  
Kuśpik.

Wydarzeniem towarzyszącym 10. edycji Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego będzie trzecia odsłona European Start-up Days – 
przestrzeni otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami 
a organizacjami wsparcia biznesu. 

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowi-
cach kontynuować będą także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC 
– Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie 
aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania 
młodych osób w życiu publicznym. 

W ramach wydarzeń towarzyszących EEC odbędą się również Fora 
Gospodarcze Europa Centralna – Afryka, Indie-Polska oraz ASEAN-
-Unia Europejska, a  także panele poświęcone relacjom gospodar-
czym Europy i Japonii oraz Polski i Chin, Niemiec, USA, Zachodniego 
Bengalu.

Podczas gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostaną najlepsze 
praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w  ramach konkursu Top Inwe-
stycje Komunalne. W tegorocznej, siódmej edycji plebiscytu na liście 
nominowanych znalazły się nie tylko klasyczne projekty komunal-
ne, ale i proekologiczne projekty antysmogowe oraz inwestycje do-
tyczące smart cities.

W konkursie „Inwestor bez granic” nagrodzone zostaną z kolei za-
graniczne firmy inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy 
zdobywające światowe rynki. 

Przed dziewięcioma laty rozpoczęła się wiel-
ka przygoda z Kongresem. Wówczas nie wie-
dzieliśmy, czy to się może w ogóle udać. Te-
raz widzimy, że rzeczywistość przerosła 
nasze marzenia. Kongres stał się ważnym 
wydarzeniem na skalę całej Europy. Politycy 
i przedsiębiorcy z całej Europy, a nawet świa-
ta otwarcie i uczciwie rozmawiają o tym, jak 
widzą przyszłość.  

prof. Jerzy Buzek, europoseł 
oraz były przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, 
były premier RP.
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Technologie, które zmienią 
świat – pod tym hasłem 
odbędzie się  
3. edycja jednego 
z największych w kraju 
wydarzeń, dedykowanego 
start-upom. W tegorocznej 
odsłonie European Start-
up Days weźmie udział 
ponad 70 prelegentów, 
kilkaset start-upów i ponad 
2500 gości. Będą oni 
mogli wybierać spośród 
bogatego programu 
paneli dyskusyjnych, 
wystąpień mentorów, analiz 
praktycznych przypadków 
i prezentacji start-upowych 
pomysłów.

We wrześniu odbędzie się Nowy 
Przemysł Expo. To hybrydowe 
wydarzenie ekspozycyjno-kongresowe 
jest innowacyjnym połączeniem 
cyklu praktycznych spotkań, debat, 
dyskusji i prezentacji z wszelkimi 
atutami wielospecjalistycznych targów 
przemysłowych. W ramach expo odbędą się 
liczne sesje i debaty, prezentacje i stoiska, 
pokazy i warsztaty.

Przed publicznością Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego 
zaprezentują się autorzy stu naj-
bardziej nowatorskich projektów 
wybranych w  ramach konkur-
su Start-up Challenge. Wśród 
wybranych projektów znalazły 
się: przymierzalnia 3D, symula-
tor medyczny dla kardiologów, 
urządzenie do domowego moni-
torowania parametrów zdrowia, 
interaktywne lustro, przenośne 
laboratorium mieszczące się 
w  kieszeni, pocztówki ze smart-
fona, aplikacja do zamawia-
nia posiłków w  restauracji bez 
udziału kelnera. 

Celem imprezy jest integracja śro-
dowiska młodych przedsiębiorców 
z  ekspertami, prezesami dużych 
spółek, inwestorami i odnoszący-
mi sukcesy biznesmenami, którzy 
będą obecni na Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym w  Katowi-
cach. Networking Zone stanie się 
miejscem spotkań z  inwestorami 
i  potencjalnymi partnerami, pre-
zesami dojrzałych firm. Scale-up 
Alley zgrupuje stoiska start-upów 
z  ich projektami. W  TechExpo 
Zone – strefie wystawienniczej 
– będzie się można zaznajomić 
z gotowymi, nowatorskimi pomy-
słami polskich start-upów i więk-
szych firm. 

Nowy Przemysł Expo to wydarzenie przeznaczone dla kadry zarzą-
dzającej i specjalistów średniej kadry technicznej przemysłu oraz dla 
firm współpracujących z przemysłem. Zapraszamy dyrektorów pro-
dukcji, kierowników utrzymania ruchu, kierowników ds. produkcji, 
automatyków, inżynierów procesów i produktu, projektantów, tech-
nologów, wdrożeniowców, specjalistów ds. nadzoru technicznego, 
kontroli jakości, planowania produkcji i BHP.

W NP Expo wezmą udział goście z Polski, z Europy i świata. Będą 
wśród nich decydenci gospodarczy, menedżerowie największych firm 
przemysłowych, ludzie nauki współpracujący z  przemysłem, twórcy 
start-upów. 

Rozmowy będą dotyczyły tego, co najważniejsze dla rozwoju nowo-
czesnego przemysłu - trendów, technologii i wynalazków kształtują-
cych przyszłość polskiej, europejskiej i światowej gospodarki. Bardzo 
ważne będą szczególnie zagadnienia dotyczące energii, górnictwa wę-
gla kamiennego i nowych technologii. 

European Start-up Days : 

Z garażu na podbój świata

Nowy przemysł w praktyce

KLASYCZNIE ,  W YKWINTNIE , 
ZMYSŁOWO

ALTUS K ATOWICE ,  UL .  UNIWERSY TECK A 13 ;   

W W W.VIATOSCANA .PL ; 

TEL :  32 60 301  91 ,  MOBILE :  5 12  020 808
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XV Kongres Akademii po Dyplomie  
– PEDIATRIA

Katowice stają się polską stolicą 
konferencji medycznych

Zjazd Okulistów Polskich 2018

48. Kongres Naukowy PTU

XIX Zjazd Naukowy Polskiego  
Towarzystwa Diabetologicznego

W trakcie tegorocznego kongresu porozmawiamy o wyzwaniach w gabinecie pediatry. Dowiedzą się Państwo, co 
jest faktem, a co mitem w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym z pacjentem. Wykładowcy opowiedzą, jakie 
schematy postępowania stosują w swojej codziennej praktyce i jakie rozwiązania wypracowali w trakcie wielu lat 
wykonywania zawodu.

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Tematami wiodącymi Zjazdu będą: choroby siatkówki - diagnostyka, leczenie farmakologiczne i operacyjne; cho-
roby rogówki i powierzchni oka; zapobieganie ślepocie i rehabilitacja słabowidzących.
Planujemy sesje plenarne z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych, a także Sesję Pielęgniar-
ską i Sesję Młodego Okulisty. Zamierzamy zorganizować również sesje edukacyjne ESCRS Academy, które odbędą 
się po raz pierwszy w Polsce. Uzupełnieniem Zjazdu będą kursy edukacyjne oraz WetLaby z ekspertami - WEPTO, 
które odbędą się w czwartek 7 czerwca 2018.

prof. Iwona Grabska-Liberek, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 

Doroczny Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego po raz trzeci odbędzie się w Katowicach! Te-
goroczny Kongres ma charakter interdyscyplinarny: wezmą w nim udział specjaliści z dziedziny urologii, onkologii 
oraz ginekologii. Jak co roku, uczestnikami zjazdu będą również przedstawiciele firm kreujących rynek usług zwią-
zanych z urologią i onkologią. Spodziewamy się, że w Kongresie weźmie udział około 1000 uczestników. 
Zgodnie z kilkuletnią tradycją zorganizowana zostanie sesja naukowa dla pacjentów urologicznych, która z roku na 
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Iwona Sribniak, dyrektor Biura PTU 

Katowice kopalnią wiedzy o cukrzycy – tak brzmi hasło tegorocznej edycji XIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego. Ten najważniejszy kongres w polskiej diabetologii odbędzie się w dniach 24-26 maja 
br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, tuż przy Spodku – miejscu tak charakterystycz-
nym dla Śląska.
Katowice po raz drugi będą gościć uczestników zainteresowanych opieką nad osobami z cukrzycą. W gronie wy-
kładowców znajdą się m.in. znamienici krajowi i zagraniczni eksperci, diabetolodzy, pediatrzy, interniści, lekarze 
rodzinni, specjaliści z różnych dziedzin medycyny, a także pielęgniarki i pielęgniarze, edukatorzy, diabetycy, psy-
cholodzy, których wkład w holistyczną opiekę diabetologiczną jest niezwykle ważny.
Jako doświadczony organizator kongresów medycznych zwracamy uwagę na takie rzeczy jak: rozplanowanie prze-
strzeni, jakość materiałów, bezpieczeństwo, dostępność komunikacyjna, możliwości i udogodnienia obiektu oraz 
czystość i jakość obsługi, dyspozycyjność i elastyczność koordynatorów a także bieżące reagowanie na potrzeby 
uczestników i organizatorów. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, układ jego pomieszczeń oraz wystrój po-
zwalają na zorganizowanie wielu sesji równocześnie w kilku salach dla ponad 2000 uczestników, bez zagłuszania 
czy chaosu co jest ogromnym atutem tego miejsca i tak bardzo ważnym aspektem kilkudniowego kongresu.

Bachleda Kongresy Eventy Organizator Logistyczny XIX Zjazdu Naukowego PTD

Międzynarodowe Centrum Kon-
gresowe wielokrotnie sprawdziło 
się podczas organizacji wydarzeń 
sektora ochrony zdrowia. Potencjał 
obiektu pozwala na komfortową or-
ganizację zarówno kongresów dla 

kilku tysięcy osób, jak i mniejszych 
konferencji, spotkań, warsztatów 
i  prelekcji, a  jego położenie w  cen-
trum Katowic ułatwia publiczno-
ści dostęp do otwartych części 
spotkań. 

- Odczuwam dumę, że ma moim 
Śląsku powstało centrum kongre-
sowe o  funkcjonalności porówny-
walnej z  podobnymi europejskimi 
obiektami. Dzisiaj MCK to dla mnie 
i moich przyjaciół absolutnie numer 

1 na liście miejsc do organizowania 
kongresów i konferencji naukowych 
- mówi Marian Zembala, specjalista 
ds. kardiochirurgii i  transplanto-
logii, profesor zwyczajny i  kierow-
nik Katedry i  Oddziału Klinicznego 

Kardiochirurgii i  Transplantologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, dyrektor Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w  Zabrzu, minister 
zdrowia w 2015 r., poseł RP. 
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Festiwal Fryzjerski Hair Fair oraz Targi 
Kosmetczne Beauty Fair to impreza 
z osiemnastoletnią tradycją, która 
w ostatnich latach zyskała całkiem nowy 
wymiar i bodźce rozwoju. Jak się zmienia?

– Dzięki wybudowaniu Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego impreza po kilku la-
tach nieobecności wróciła do Katowic. Nowe 
możliwości, jakie ten obiekt przed nami otwo-
rzył powodują co roku wzrost liczby wystaw-
ców i  powiększanie się ekspozycji o  20 – 30 
proc.

Atutem MCK jest przede wszystkim znako-
mite położenie w samym centrum Katowic, co 
zapewnia niezwykle dogodny dojazd, ale waż-
ne są także zasoby techniczne i  wielkość do-
stępnych pomieszczeń, pozwalające na plano-
wanie coraz większej ilości wydarzeń wokół 
targów. 

Co nowego planujecie w tym roku?

– W  ubiegłym roku program dla odwiedza-
jących targi przewidywał bardzo wiele atrakcji. 
W zasadzie co 4 minuty w jakimś miejscu eks-
pozycji zaczynała się jakaś nowa, atrakcyjna 
aktywność. 

Będą wśród nich konsultacje, pokazy i  pre-
zentacje, dające możliwość spotkania mistrzów 
fryzjerstwa i  kosmetyki paznokci. W  Katowi-
cach pojawią się m.in. Robert Wypych, Paweł 

Serkis, Maciej Maniewski, Damian Duda, a tak-
że Olaf Tabaczyński, mistrz świata makijaży-
stów. Część tych szkoleń i pokazów będzie mia-
ła charakter otwarty, ale niektóre będą prze-
znaczone dla określonej liczby uczestników 
i  wymagają wcześniejszych zapisów, o  czym 
szczegółowo informujemy na stronach interne-
towych targów. 

Pierwszą nowością jest już jednak sam ter-
min – targi zamiast w listopadzie odbędą się na 
początku września. Program będzie niezwykle 
bogaty i  atrakcyjny – wielu wystawców spe-
cjalnie z  myślą o  naszych targach zaplanowa-
ło wprowadzenie na rynek nowych produktów. 
Wśród 140 wystawców będą najbardziej liczące 
się w Polsce firmy 

Jakie imprezy towarzyszące pojawią się 
w tym roku?

– W sobotę na scenie głównej po raz pierw-
szy odbędą się pokazy Academy Day, na któ-
rych zaprezentują się najlepsze polskie akade-
mie fryzjerskie. W niedzielę również będą mia-
ły miejsce pokazy, spektakle fryzjerskie i show 
najlepszych fryzjerskich. 

Równolegle będzie funkcjonowała scena 
edukacyjna, na której przez 2 dni będą się od-
bywały pokazy look and learn.

Po raz pierwszy targom będzie towarzyszy-
ła konferencja biznesowa Salon Succes dla wła-
ścicieli salonów fryzjerskich i  kosmetycznych. 

W ramach konferencji odbędzie się 6 wykładów 
i paneli dyskusyjnych z autorytetami w branży.

Odbędzie się także dwudniowa konferencja 
kosmetologiczna.

Targom zwykle towarzyszy wiele wydarzeń 
o charakterze konkursowym. Jak będzie 
w tym roku?

– Zwiększa się ich liczba, ale także ranga 
tych wydarzeń. W sobotę odbędą się mistrzo-
stwa polski Meake Up Talent Show, których 
tematem będzie wizerunek Marylin Monroe. 
W niedzielę natomiast będzie miało miejsce aż 
5 konkursów fryzjerskich. 

Będziemy mogli obserwować także mistrzo-
stwa o zasięgu światowym. Po raz trzeci odbę-
dą się Nailpro Poland - kwalifikacje do świato-
wych mistrzostw stylizacji paznokci z finałami 
w Las Vegas. Po raz pierwszy natomiast odbędą 
się Mistrzostwa Makijażu, w których wyłonio-
ny zostanie polski reprezentant na światowe 
mistrzostwa w Dusseldorfie.

Warto zwrócić uwagę także na mistrzostwa 
fryzjerskie Top City. Co prawda odbywają się 
one już od 10 lat, ale w  tym roku wejdą nowe 
konkurencje, jakie są przeprowadzane także na 
wielkich imprezach międzynarodowych i  bę-
dzie to przygotowanie do wprowadzenia tej im-
prezy do międzynarodowego kalendarza wyda-
rzeń. 

Targi Beauty Fair 
Nowy obraz piękna
Tegoroczny program będzie 
jeszcze bogatszy i atrakcyjniejszy, 
niż podczas poprzednich edycji. 
Kompleks pomieszczeń MCK daje 
olbrzymie możliwości i staramy 
się je w coraz pełniejszym stopniu 
wykorzystywać  
– mówi Ewa Korepta z grupy 
Wats, organizator targów. 
Beauty Fair 2018 - Branżowe Targi 
Kosmetyczne i Festiwal Fryzjerski 
Hair Fair odbędą się w MCK 
w dniach 1-2 września 2018.
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Zaczyna już samo ProfiAuto, które w cen-
trum targowej ekspozycji wystawi interak-
tywny skaner samochodu, który na porusza-
jącym się interaktywnym ekranie pokazuje 
obrazy zamontowanych pod karoserią po-
dzespołów.  To przede wszystkim przykład 
cyfryzacji w ubarwianiu targowej oferty, ale 
na stoiskach wielu firm będzie można zoba-
czyć przykłady najnowszych cyfrowych 
technologii stosowanych w nowoczesnych 
warsztatach samochodowych. Jedną z nich 
będzie skaner 360, który robi kompletną do-
kumentację fotograficzną samochodu na po-
trzeby oględzin przed naprawą, tworząc ta-
kie wrażenie jakby się go oglądało na żywo ze 
wszystkich stron. Technologie fotografii 3D 
i mappingu 3D będą jedną z atrakcji targów. 
Monroe na swoim stoisku zaprezentuje tech-
nologie oparte o okulary VR. 

W odbywających się już po raz 15 tar-
gach weźmie udział 140 wystawców z kilku 
krajów, którzy zajmą w sumie 20 tys. mkw 
powierzchni. 

Podstawą imprezy jest prezentacja naj-
nowszych dostępnych technologii i produk-
tów przeznaczonych dla warsztatów samo-
chodowych wszelkich specjalności, ale jak 
zwykle nie zabraknie ciekawych ekspona-
tów, premier i wydarzeń towarzyszących.

Pojawią się także goście specjalni, a wśród 
nich m.in. Adam Klimek, Maciej Wisławski, 
Krzysztof Hołowczyc oraz gwiazdy TVN 
Turbo.

Gratką dla fanów motocykli będzie na 
pewno prezentowany w Polsce po raz 
pierwszy BMW HP4 race. Na targach poja-
wi się także Tesla Model X, samochód za-
wsze wzbudzający olbrzymie zainteresowa-
nie i nieco może skromniejszy model Volvo 

XC40, który jednak może się poszczycić 
zdobytym niedawno tytułem Car of the Year 
2018. 

W ramach prezentacji nowych trendów 
w motoryzacji pojawią się pojazdy hybrydo-
we i elektryczne, a także związane z nimi 
technologie ładowania. Główną płytę 
Spodka zajmie natomiast wystawa samo-
chodów luksusowych.

Poza halą będą się odbywały liczne pokazy 
driftu czyakrobatycznej jazdy motocyklem. 
Dla mniej wprawionych, a zainteresowanych 
motocyklowym stuntem będzie Wheelie – 
symulator, na którym każdy może spróbować 
jazdy motocyklem na jednym kole.

Wśród licznych atrakcji muzycznych bę-
dzie występ legendarnego, hiphopowego ze-
społu Kaliber 44, który będzie gwiazdą so-
botniego wieczoru. 

Nowa era targów 
samochodowych

Hasłem tegorocznej edycji ProfiAuto Show 
jest „Nowa era motoryzacji”. Dostawcy 
swoimi eksponatami będą starali się 
pokazywać nowe zjawiska, nowe trendy 
jakie pojawiają się obecnie w motoryzacji 
– mówi dyrektor Michał Tochowicz, 
dyrektor ds. rozwoju i strategii ProfiAuto.
Wydarzenie dbędzie się w MCK i Spodku  
w  dniach 23-24 czerwca 2018.
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Tauron Nowa muzyka

Katowice w rozgrywkach 
Siatkarskiej Ligi Narodów

Mecze Polska 
– Korea i Rosja – 
Kanada zostaną 
rozegrane 
w Katowicach 
w ramach 
odbywającego się 
w tym roku po raz 
pierwszy cyklu 
Siatkarskiej Ligi 
Narodów Kobiet 
i Mężczyzn. 

W tym roku Tauron 
Nowa Muzyka 
Katowice zabrzmi 
po raz trzynasty. 
Wystąpią artyści 
niemal z każdego 
kontynentu (poza 
Antarktydą), co 
najlepiej oddaje 
globalny charakter 
festiwalu.

Tegoroczna odsłona festiwalu ma wyjątkowo obfity 
i  międzynarodowy charakter. Pod koniec czerwca 
w katowickiej Strefie Kultury nacieszymy się bogatą 
mozaiką barw, brzmień i  pomysłów na muzykę. Za-
grają m.in. wzbudzający kontrowersje współpracow-
nik Kanye Westa i Björk, pionier dub techno, afrofu-
turyści, eklektyczni producenci, wokalistki z  Turcji 
i  Burkina Faso, czeska odpowiedź na Nicolasa Jaara, 
gwiazdy polskiej muzyki improwizowanej i  didżeje 
prezentujący uliczną muzykę z  krajów tropikalnych. 
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Stre-
fie Kultury wystąpi 59 wykonawców, którzy pochodzą 
z 20 krajów świata (w tym Polski). 

Podczas 13. edycji festiwalu zadebiutuje spe-
cjalna, dedykowana scena prezentująca muzykę, 
taniec i  sztuki wizualne. Wystąpią na niej uzna-
ni twórcy elektroniki, ambientu i  psychodelii ze 
wsparciem światowych artystów tańca i  VJów. 

More Music Hall to autorski projekt More Music 
Agency, organizatora Tauron Nowa Muzyka Ka-
towice. Multidyscyplinarna scena stanie we wnę-
trzu Międzynarodowego Centrum Kongresowego 
w Katowicach.

Festiwal otworzą Carl Craig i  Narodowa Orkie-
stra Symfoniczna Polskiego Radia, która zainaugu-
ruje tegoroczną 13. edycję festiwalu Tauron Nowa 
Muzyka Katowice! Podczas uroczystego koncertu 
w sali koncertowej NOSPR usłyszymy elektronicz-
ne eksperymenty zestawione z zachwycającym bo-
gactwem brzmienia orkiestry symfonicznej - jedy-
ne w swoim rodzaju spotkanie muzyki techno i mu-
zyki klasycznej. W czwartek 28 czerwca Carl Craig 
wspólnie z  polskimi muzykami wykona na żywo 
utwory z projektu „Versus”. 

Podczas festiwalu wystąpią m.in.: Nosowska, 
Essaie Pas, Tolouse Low Trax, The Dumplings, 

Bokka, Syny, Denis Horvat, Baasch, Bitamina, Na-
grobki, JANKA, Manoid, Ben Frost & MFO, James 
Holden & The Animal Spirits feat. Lucy Suggate, 
Wolfgang Voigt pres. GAS live, Burnt Friedman, 
Sote: Sacred Horror In Design feat. Tarik Barri, 
Abul Mogard.

Na zamknięciu 13. edycji Tauron Nowa Muzy-
ka Katowice wystąpi Sampha. Śpiewał on z  taki-
mi gwiazdami, jak Beyoncé, Drake, Kanye West, 
Frank Ocean, Solange, SBTRKT, Jessie Ware i Katy 
B. Zdobył prestiżową nagrodę Mercury Prize za de-
biutancki album „Process” w 2017 roku, pokonując 
m.in. Eda Sheerana. Dziennik „Guardian” napisał 
o nim, że „jest obdarzony słodkim, żałobnym gło-
sem”. Już 1 lipca Sampha zaprezentuje swój nie-
przeciętny talent w  NOSPR podczas koncertu za-
mknięcia 13. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice. 
Przed Brytyjczykiem zagra polska grupa EABS. 

Siatkarska Liga Narodów to wspólny projekt FIVB, IMG i 21 fe-
deracji krajowych, który zastąpi dotychczasowe World Grand 
Prix i Ligę Światową! Zarówno w lidze mężczyzn, jak i kobiet 
12 zespołów stałych i 4 zespoły pretendujące będą walczyły 
ze sobą o tytuł mistrza Siatkarskiej Ligi Narodów. Mecze będą 
rozgrywane w formacie każdy z każdym. W sumie w czasie se-
zonu rozegranych zostanie aż 130 spotkań, a każdy zespół za-
gra minimum 15 meczów. Każdy kraj stały będzie gościł przy-
najmniej jedną grupę, przybliżając Siatkarską Ligę Narodów 
kibicom na całym świecie.

Polska będzie gospodarzem aż czterech turniejów – dwu 
żeńskich (Bydgoszcz: 5-7 czerwca, Wałbrzych: 12-14 czerwca) 
i dwu męskich (Katowice: 25 maja, Kraków 26-27 maja, Łódź: 
1-3 czerwca). W męskich turniejach wystąpią w Polsce: Kana-
da, Korea Płd., Rosja (Spodek w Katowicach i TAURON Arena 
Kraków) oraz Chiny, Francja i  Niemcy (Atlas Arena w  Łodzi).
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W ubiegłym sezonie na tarasach Spodka pojawił się letni kon-
cept Kato Zwei. Możliwość wypoczęcia, posiedzenia przy 
zimnych napojach, czy wysłuchania ciekawego koncertu pod 
gołym niebem, w bezpośrednim sąsiedztwie kultowej hali bar-
dzo przypadła do gustu odwiedzającym okolice Spodka i Strefę 
Kultury. W tym roku postanowiliśmy więc pójść krok dalej. Na 
wakacje Spodek odkryje swoje nowe, smaczne oblicze. Zamiast 
jednego punktu z napojami pojawi się tuzin punktów gastrono-
micznych! Strefę gastronomii nazwaliśmy Gastro Fajer. Będzie 
czynna przez 8 letnich weekendów, począwszy od 5 lipca. 

Gastronomiczne weekendy będą nieco dłuższe od kalenda-
rzowych – strefa Gastro Fajer ożywać będzie już w czwartko-
we popołudnie. Początek przewidziano na godzinę 16, a koniec 
na 1 – 2 w nocy. Główne hasło czwartku to muzyka, dużo mu-
zyki granej na żywo. W piątek i sobotę muzyki będzie jeszcze 
więcej, ale częściej będą pojawiać się DJ-e i część strefy zmieni 
się w parkiet. Niedziele ruszają wcześniej, lecz będą bardziej ro-
dzinne, zamiast DJ-ów pojawią się animatorzy zabaw dla dzieci. 

Gastro Fajer obejmie tarasy Spodka i trochę zacznie zachodzić 
na zieloną dolinę. W razie niepogody impreza przeniesie się do 
holu dolnego MCK. Tam też mogą się ulokować niektóre imprezy 
towarzyszące Gastro Fajerowi, np. festiwal piw kraftowych.

– Gastro Fajer to najsmaczniejsze wydarzenia tego lata w Ka-
towicach. Naszym celem jest rozstawienie 15 – 20 miejsc z je-
dzeniem, przy czym nie chodzi nam o  foodtrucki, które jeżeli 
się pojawią, będą w mniejszości.  Do namiotów będziemy zapra-
szać restauracje ze Śląska i spoza niego. Chcemy szefów kuch-
ni z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko burgery, frytki i pizzę  
– mówi Oskar Olszewski, jeden z organizatorów imprezy.

Rok temu podobną imprezę ta sama grupa pasjonatów, na-
zywająca siebie aktywistami kulinarnymi, przeprowadziła we 
Wrocławiu. Wówczas mniej więcej połowa punktów gastro-
nomicznych nie zmieniała się przez cały sezon, a połowa ro-
towała. W Katowicach pewnie będzie podobnie. Wszystkie re-
stauracje zainteresowane udziałem w tegorocznym wydarze-
niu prosimy o kontakt: gastrofajer@gmail.com. 

Zostaną zbudowane dwa bary, w  których będzie dostępne 
piwo popularnych marek w eventowej cenie, ale też piwa krafto-
we. Na jednym z barów będą przygotowywane autorskie drinki. 

Ofertę letnich aktywności uzupełni rolkowisko w Między-
narodowym Centrum Kongresowym i  możliwość zwiedzania 
Spodka. Szczegółowy harmonogram każdego z 8 weekendów 
pojawi się niebawem na www.spodekkatowice.pl/gastrofajer 
oraz na Facebooku: www.facebook.com/gastrofajer/  

Kulinarne lato  
na tarasach Spodka

W Sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbył się koncert Bass 
Astral x Igo Orchestra, będący premierą nowego projektu artystycznego – Tichauer Oak 
Bass. Ma on skupiać najciekawsze środowiska twórcze i artystyczne na Śląsku, integro-
wać muzykę elektroniczną i symfoniczną oraz prezentować sylwetki artystów, kolekty-
wów muzycznych i promotorów działających na śląskim rynku muzycznym. 

Tyski Tichauer jest jednym z partnerów najciekawszych wydarzeń w Spodku i MCK. 
Kraftowy brand piwny ma też mieć w Spodku swoje stałe miejsce, które w czasie orga-
nizowanych tam imprez ma być azylem dla gości i artystów, a pomiędzy nimi zachować 
otwarty charakter i kreować własne wydarzenia społeczne, kulturalne czy rozrywkowe.
 

Koncert Bass Astral x Igo Orchestra 
– muzyczna premiera Tichauera

Jedz, pij i baw 
się na tarasach 
Spodka, przez 
osiem wakacyjnych 
weekendów,  
na najlepszym nocnym 
markecie w mieście!
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Tym razem esportowcy gościli w Spodku przez dwa weekendy – najpierw w ramach zmagań ESL One 
powered by Intel, a tydzień później mistrzostw Intel Extreme Masters World Championship. Najbar-
dziej prestiżowe zmagania odbyły się w Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive i StarCrafta II, ale nie 
zabrakło również innych popularnych tytułów. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym przez 
obydwa weekendy odbywały się targi IEM Expo, z udziałem czołowych firm z branży technologicznej 
oraz influencerów. Oprócz stoisk znalazły się tam cztery esportowe sceny oraz Intel Experience Zone. 
Dzięki współpracy Intel i ESL, analitycy, inwestorzy, marketerzy oraz przedstawiciele mediów z całe-
go świata mogli wziąć udział w konferencji Global Esport Forum.

Po fazie kwalifikacji, które objęły w sumie sześć regionów, szesnaście najlepszych drużyn Dota 2 
z całego świata spotkało się w Katowicach, by walczyć o mistrzowski tytuł ESL One, lwią część puli na-
gród wynoszącej w sumie ponad 3,5 mln złotych oraz 1500 punktów rankingowych Dota 2 Pro Circuit 
2017-2018. Zawody transmitowano w 10 wersjach językowych, w siedemnastu telewizjach kablowych 
i kanałach cyfrowych. Rozgrywki oglądano przez ponad 2 miliardy minut, co daje wzrost o 232 proc. 
w porównaniu do ubiegłorocznego pierwszego weekendu.

W Katowicach wyłoniono także mistrzów 12. sezonu Intel Extreme Masters w Counter-Strike: Glo-
bal Offensive oraz StarCrafta II. Drużyny CS: GO walczyły o nagrody z puli ok. 1,5 mln złotych, zaś za-
wodnicy StarCrafta rywalizowali aż o ok. 1,4 mln złotych. Zmagania czołowych esportowców można 
było oglądać na 38 kablowych i cyfrowych platformach na całym świecie. Nasi partnerzy dystrybu-
owali transmisję w 12 językach, a oglądano ją w sumie przez miliard minut.

W szczytowym momencie transmisję online z pierwszego weekendu zmagań w Katowicach ogląda-
ło 2,2 mln osób, podczas gdy stream z drugiego weekendu w najlepszym momencie przyciągnął uwagę 
aż 1,7 mln osób, co daje wzrost odpowiednio o 80 proc. i 26 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. 
Transmisje na żywo, wideo z ciekawymi akcjami i inne publikacje na Twitterze i Facebooku dotyczące 
wydarzeń, które odbyły się w oba weekendy, osiągnęły 187 mln wyświetleń, generując zaangażowa-
nie na poziomie 9,3 mln.

– Pasja, jaką ma esportowa społeczność w połączeniu z innowacyjnymi technologiami firmy Intel, 
czyni nasze wydarzenia niezapomnianymi. W 12. sezonie Intel Extreme Masters cały czas zapew-
nia niesamowite emocje; cieszymy się każdą chwilą, która pozwala nam osiągać kolejne kamienie 
milowe esportu – stwierdził John Bonini, Vice President/GM of the VR, Gaming and Esports Group 
w Intelu.  

tłumy Kibiców 
esportu w spodku

Katowice regularnie 
już goszczą 
najwyższej klasy 
esportowców, 
których rozgrywki 
budzą coraz większe 
zainteresowanie. 
W tym roku 
biliśmy kolejne 
rekordy – pula 
nagród wszystkich 
rozegranych 
turniejów wyniosła 
ponad 7 mln złotych. 
To rekord, jeśli 
chodzi o turnieje 
organizowane 
przez ESL. Łącznie, 
wydarzenia te 
odwiedziło aż 
169 000 osób! 
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W Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
grało nam się niesamowicie. Wnętrze MCKu 
zachwyca, a Sala Audytoryjna, na której 
mieliśmy przyjemność występować jest po 
prostu świetna pod każdym względem dla 
koncertów siedzących. Całość dopełniła 
niesamowicie energetyczna katowicka 
publiczność – powiedział po katowickim 
koncercie Bass Astral. 

Różnorodne przestrzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego umożliwiają organizację zarówno kameralnych, 
zasiadanych realizacji, jak i masowych imprez ze stojącą publicznością. MCK jest doskonałą przestrzenią do organizacji 
wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów co znakomicie pokazały wiosenne miesiące. Udane koncerty Bass Astral x Igo 
Orchestra w Sali Audytoryjnej oraz koncerty Korteza i Ani Dąbrowskiej w Sali Wielofunkcyjnej to przykłady wydarzeń 
z siedzącą widownią ( 570- 2500 osób), zaś koncerty O.S.T.R, Oni One Kobietom ( Ania Lipnica, Julia Marcel, Organek 
i Krzysztof Zalewski), Taconafide ( Taco x Quebo) to przykłady masowych imprez dla 1500-5500 osób.

Wszystkie barwy muzyki 
pasują do MCK

O.S.T.R

Organek

Krzysztof Zalewski

Anita Lipnicka
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W  ostatnich latach świadomość potrzeby ota-
czania się przedmiotami i obiektami dobrze za-
projektowanymi staje się coraz większa. Coraz 
lepiej rozumiemy, jak architektura i design wpły-
wają na jakość naszego życia. Dlatego zaczyna-
my się nimi interesować i o nich rozmawiać. – Na 
pewno jest w Polsce i ciekawie, i brzydko, czyli 
bardzo nierówno. Powstało ostatnimi laty kilka-
dziesiąt wybitnych budynków, takich, którymi 
możemy się pochwalić, które są znane w świecie, 
które dostają nagrody. Z drugiej strony – w Pol-
sce króluje chaos przestrzenny. Kraj zabudowa-
ny jest architekturą jednorodzinną. Proces zmia-
ny tego układu będzie trwał wiele lat. Bardzo 
ważne są edukacja i świadomość, że przestrzeń, 
która nas otacza, wpływa na nasze życie. Chwała 
za takie imprezy, jak 4 Design Days. W tej chwili 
mamy dwa dni dla zawodowców, ale kolejne dwa 
dni to szeroki udział ludzi z zewnątrz, te dysku-
sje, o które oni się będą ocierać, powodują, że ro-
śnie świadomość – powiedział Robert Koniecz-
ny, architekt, założyciel KWK Promes, podczas 
tegorocznej edycji 4DD.

4 Design Days stwarzają okazję do wielowąt-
kowej dyskusji o  współczesnym projektowaniu. 
Od trzech lat odbywają się w sprawdzonej formu-
le – dwóch dni dla profesjonalistów i  dwóch dni 
otwartych dla pasjonatów architektury i designu. 
W  centrum uwagi zawsze stawiane są potrzeby 

współczesnego człowieka, który lubi mieszkać 
i  bywać w  pięknych przestrzeniach, pracować 
w  ciekawie zaprojektowanych budynkach, spę-
dzać czas wolny w  miejscach ponadczasowych, 
unikalnych. 

Obradom 4 Design Days towarzyszy stre-
fa wystawiennicza, gdzie na stoiskach kilkuset 
wystawców, producentów mebli i  artykułów do 
wyposażenia wnętrz stwarzamy okazję do pod-
patrzenia najnowszych trendów i poszukania in-
spiracji. 4 Design Days to co roku również wiele 
wystaw i  prezentacji pokazujących to, co w  pol-
skiej architekturze i designie najcenniejsze. 

Podczas pierwszych dwóch dni, które trady-
cyjnie już były spotkaniem profesjonalistów, 
na licznych panelach debatowano o  trendach 
współczesnej architektury, designu i  rynku 
nieruchomości. Wśród tegorocznych gości byli 
m.in.: Rainer Mahlamäki, architekt, znany w Pol-
sce za sprawą projektu Muzeum Historii Żydów 
Polskich; Edward Schwarz, dyrektor generalny 
Fundacji Zrównoważonego Budownictwa La-
fargeHolcim; Ivan Blasi, architekt, koordynator 
Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architek-
tury współczesnej – Mies van der Rohe Award; 
Robert Konieczny, architekt, założyciel KWK 
Promes; Ewa Kuryłowicz, wiceprezes zarządu 
Kuryłowicz & Associates; Robert Majkut, CEO, 
Head of Design Robert Majkut Design. 

Już od trzech 
lat Katowice na 
4 dni stają się 
stolicą polskiego 
designu. 4 Design 
Days to impreza 
przeznaczona dla 
profesjonalistów 
i pasjonatów  
– każda z tych grup 
ma tu swoje dwa 
dni. Z jednej strony 
profesjonaliści 
mają rzadką okazję 
dyskutować między 
sobą w tak szerokim 
gronie, a z drugiej 
– skonfrontować 
swoje przemyślenia 
z ostatecznym 
odbiorcą  
– mieszkańcami, 
przychodzącymi na 
dni otwarte.

W dotychczasowych edycjach 4 Design Days 
(w 2016, 2017 i 2018 roku) wzięło udział w sumie 
blisko 20 tys. gości biznesowych, a ponad 65 tys. 
osób odwiedziło dni otwarte. 

4DD wpływa  
na świadomość estetyczną

Pierwsze oceny działania sieci szpitali i plany jej modyfikacji, przy-
szłość NFZ, wpływ stanu zdrowia społeczeństw na gospodarkę, 
rosnące koszty opieki zdrowotnej, organizacja realizacji świadczeń 
zdrowotnych, rozwój prywatnej opieki i wizja kształtu całego sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce to tylko niektóre z zagadnień wie-
lowątkowej dyskusji decydentów i  ekspertów, którzy spotkali się 
podczas trzeciego już Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC) w Ka-
towicach. W 60 sesjach panelowych uczestniczyło ponad 300 pre-
legentów oraz ponad 3 tys. gości. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się Śląski Dzień Zdrowia, otwarty dla mieszkańców regionu. 

W ciągu dwóch dni Kongresu odbyło się blisko 60 sesji tema-
tycznych, poruszających zagadnienia z pięciu głównych obsza-
rów: sesje systemowe – polityka zdrowotna, finanse i zarządza-
nie, terapie, nowe technologie, edukacja. Dyskutowano m.in. o: 
dyrektywie transgranicznej, leczeniu żywieniowym, marke-
tingu medycznym, medycynie interdyscyplinarnej, medycynie 
spersonalizowanej, Narodowym Programie Szczepień Ochron-
nych, otyłości i  nadwadze, podstawowej opiece zdrowotnej 
i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, przemyśle farmaceu-
tycznym, rosnących kosztach opieki zdrowotnej, telemedycy-
nie, zagrożeniach behawioralnych czy zdrowym samorządzie. 

Tematy debat ekspertów objęły kluczowe zagadnienia w kil-
kunastu dziedzinach medycyny, m.in.: chirurgii, diabetologii, fi-
zjoterapii i medycyny sportowej, ginekologii i położnictwa, he-
matoonkologii, onkologii, ortopedii czy uroonkologii. W  cen-
trum uwagi znalazły się również konkretne schorzenia, takie jak  
stwardnienie rozsiane, udar mózgu czy rak jelita grubego.  

Podczas Śląskiego Dnia Zdrowia na pacjentów czekały m.in.: 
porady kilkudziesięciu lekarzy różnych specjalności, szero-
ka oferta badań diagnostycznych, warsztaty, wykłady, dysku-
sje z  ekspertami, pokazy ratownictwa medycznego oraz zaję-
cia sportowe pod okiem wykwalifikowanych trenerów, zebrane 
w trzech strefach tematycznych. W profesjonalnie zaaranżowa-
nych poradniach lekarskich, mieszczących się w  strefie badań 
i konsultacji, goście mogli bezpłatnie wykonać szereg podstawo-
wych oraz specjalistycznych, trudno dostępnych, badań.

Nie zabrakło wykładów i prelekcji, odbywających się w stre-
fie edukacji i  profilaktyki. Odwiedzający mogli wysłuchać 
ekspertów z  obszaru psychologii, dietetyki, okulistyki czy 
onkologii.

W strefie zabawy i  relaksu czekały liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych – konkursy, warsztaty, animacje i zajęcia sportowe. 
Dużą popularnością cieszyły się zajęcia ruchowe w otwartej stre-
fie fitness, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. 

Zdrowie otwarte 
dla mieszkańców
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Ponad 100 prelegentów, blisko 3 000 przedstawicieli branży 
i 10 000 gości dnia otwartego – w Katowicach zakończyła się 
2. edycja Food Show. W  menu imprezy znalazły się trzy dni 
wystaw, degustacji, pokazów gotowania, warsztatów kulinar-
nych, debat branży spożywczej i  gastronomicznej, spotkań 
biznesu spożywczego i branży HoReCa oraz pasjonatów goto-
wania i  dobrego jedzenia. Jednym z  najciekawszych elemen-
tów show był Megawieczór Kulinarny w  Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym, podczas którego swoje popisowe da-
nia zaserwowali najlepsi szefowie kuchni w regionie. 

Dyskusje, jakie przez trzy dni toczyły się pod dachem Mię-
dzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, poru-
szyły kwestie najistotniejsze dla branży spożywczo-gastro-
nomicznej, ważne również z  punktu widzenia coraz bardziej 
wymagających konsumentów. 2. Edycja Food Show po raz ko-
lejny połączyła przy wspólnym stole dwie perspektywy – pro-
fesjonalistów i  szeroką publiczność. Gośćmi Food Show 2018 

byli znani szefowie kuchni, restauratorzy, blogerzy, uczestnicy 
programów kulinarnych, trendsetterzy i krytycy, m.in.: Marcin 
Czubak, Krzysztof Janiszewski, Jolanta Kleser, Daria Ładocha, 
Grzegorz Łapanowski, Krzysztof Cybruch, czy Tomek Woźniak. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia Food Show był MegaWieczór 
Kulinarny, podczas którego wielbiciele dobrego jedzenia, pasjo-
naci sztuki kulinarnej oraz wszyscy zainteresowani kulinariami 
spędzili czas w  gronie znanych kucharzy, którzy na tę okazję 
przygotowali swoje popisowe dania.  Trzystu gości podejmowa-
li m.in: Marcin Czubak i Jacek Zagórny z restauracji Dzień i Noc 
(Projekt Chefs on Tour), Dominik Duraj z restauracji Villa Garde-
na, Katarzyna Rogowska z restauracji Cadenza, Patryk Krysta, 
Jarosław Śliwka, Mariusz Łęszczak, Sławomir Ogierman z Ga-
stronomii Śląsk, Adrian Feliks, właściciel SPOON Adrian Feliks 
oraz Paweł Kras z  Masters Catering. Wydarzenie odbyło się 
w formule live cooking i kolacji degustacyjnej, a poprowadziła 
je Daria Ładocha.  

Smaczne wieczory w MCK

Ponad 100 prelegentów, blisko 3 000 przedstawicieli 

branży i 10 000 gości dnia otwartego – to najkrótsze 

podsumowanie drugiej już edycji Food Show.
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Ponad 826 tys. gości wydarzeń konferencyj-
nych i targowych przybyło do Katowic w 2017 
r. Kolejny rok z rzędu jest rekordowy! Do Ka-
towic w  zeszłym roku przyjechało o  64 tys. 
więcej osób więcej niż w  2016 r. Oznacza to 
8 proc. wzrost. To pokazuje, że sprawdza się 
nasza konsekwentnie realizowana strategia 
ukierunkowana na rozwój turystyki bizneso-
wej, ściąganie nowych imprez biznesowych 
oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęli-
śmy. W grudniu tego roku oczy całego świata 
będą zwrócone na Katowice – bo to właśnie 
nasze miasto będzie gospodarzem Szczytu 
Klimatycznego COP 24, na który przybędzie 
do Katowic blisko 40 tys. decydentów z całe-
go świata. Z kolei w przyszłym roku będziemy 
gościć Światową Konferencję Antydopingową. 

Marcin Krupa, 
prezydent Katowic

Modernizacja i  rozbudowa infrastruktury 
zmieniły wygląd miasta, a większe skupienie 
działań na rozwoju przemysłu spotkań i  słu-
żące temu celowi nowe obiekty z  Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym zwiększy-
ły liczbę przybyszów z  innych części kraju, 
którzy mają okazję te zmiany oblicza Katowic 
dostrzec. Tu mamy do czynienia ze skokowym 
wzrostem.

Liczba wydarzeń w  Katowicach zdecydo-
wanie wzrosła od początku dekady. Tylko 
w samym Spodku 10 lat temu było około 50 
imprez rocznie, a  teraz w  MCK i  Spodku od-
bywa się w  sumie kilkaset wydarzeń w  roku 
– mówi Krzysztof Cieślikowski, dr nauk eko-
nomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządza-
nia Sportem i  Turystyką AWF Katowice oraz 
autor raportów i opracowań dotyczących tu-
rystyki biznesowej i przemysłu spotkań w Ka-
towicach, doradca Katowice Conversion Bu-
reau. W  ubiegłym roku odbyły się w  MCK 
232 spotkania konferencyjne i  wydarzenia 
biznesowe, w których wzięło udział ponad 
533 tys. uczestników.

Co prawda po otwarciu Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego hotele straciły pewną 

część organizowanych wcześniej imprez, ale ich 
przychody rosną. Mogą się one skupić na swo-
jej podstawowej działalności, związanej z noc-
legami. W ubiegłym roku co czwarte spośród 
6 334 spotkań biznesowych trwało dwa dni 
lub dłużej.

 Z drugiej strony wydłużenie czasu wielu wy-
darzeń w Katowicach (w tym sportowych, kul-
turalnych i biznesowych) do dwóch dni sprzy-
ja korzystaniu przez gości z  innych elemen-
tów oferty, np. barów czy restauracji – mówi 
Krzysztof Cieślikowski. Przeciętnie uczestnik 
konferencji korzystający z  noclegu „zosta-
wia" w Katowicach blisko 628 zł, a nie korzy-
stający 141 zł.

Katowiccy hotelarze wskazują na pozytyw-
ne zmiany, jakie zaszły na rynku w  ostatnich 
latach. Przybywa hotelowych gości, a wraz ze 
wzrostem stopnia obłożenia pokoi hotelowych 
rośnie zainteresowanie nowymi inwestycjami 
w tej dziedzinie. To zasługa nie tylko turysty-
ki biznesowej, ale także rosnącej atrakcyjno-
ści miasta i regionu dla ludzi szukających cie-
kawego miejsca do wypoczynku i  atrakcyjnej 
oferty rozrywkowej. Często zresztą te grupy 
się przenikają – część osób, które przyjeżdżają 

do Katowic na konferencje czy spotkania biz-
nesowe, wydłuża pobyt, by zwiedzić miasto 
czy skorzystać z jego coraz ciekawszej oferty 
wypoczynkowej. Wydatki uczestników wy-
darzeń konferencyjnych poniesione przez 
nich w Katowicach wyniosły ponad 140 mln 
zł.

– Dawniej trudno było znaleźć w  Katowi-
cach coś ciekawego z  punktu widzenia tury-
styki. Obecnie przybywa gości, którzy w Kato-
wicach robią sobie przystanek w podróży, wy-
dłużają służbowe pobyty w mieście. W Polsce 
wciąż pokutuje opinia brudnego, przemysło-
wego Śląska, ale ten obraz stopniowo się zmie-
nia – mówi Aleksander Pietyra, dyrektor kato-
wickiego hotelu Novotel, i dodaje, że obecnie 
bardzo ważne jest wsparcie obrazu katowic-
kich przemian promocją w  innych regionach 
kraju: – Śląsk ma wiele do pokazania i trzeba 
o tym głośno mówić.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, mówi 
o modzie na Katowice, które w ostatnich latach 
bardzo wypiękniały. Przykładem jest Strefa 
Kultury, która przyciąga fantastyczną archi-
tekturą oraz ciekawą ofertą wydarzeń. – Nasi 
mieszkańcy, a  także goście z  regionu i  całej 

Polski, chętnie wybierają się na duże wyda-
rzenia sportowe, które gościliśmy w  Spodku. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się katowic-
kie festiwale, a katowicki NOSPR bije rekordy 
popularności – mówi Marcin Krupa.

Otwarcie Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego, a  także Strefy Kultury z  NO-
SPR i Muzeum Śląskim spowodowały skokowy 
wzrost liczby odbywających się w Katowicach 
wydarzeń i w tak samo skokowy sposób wpły-
nęły na obłożenie hoteli. – Kiedy zaczynały 
się przygotowania do budowy tych obiektów, 
w  naszym hotelu mieliśmy obłożenie na po-
ziomie 50 proc. W ubiegłym roku wzrosło już 
do 75 proc. i  tendencja wzrostowa wciąż się 
utrzymuje – mówi Aleksander Pietyra.

Z roku na rok przybywa w Katowicach ho-
teli sieciowych, co sprzyja wzrostowi liczby 
udzielonych noclegów w  mieście. Z  takich 
hoteli często korzystają podczas wizyt na 
południu kraju biznesmeni, którzy preferują 
powtarzalny i  przewidywalny standard usług 
hotelowych spotykany w  innych miastach, 
są także przyzwyczajeni i  oczekują korzyści 
z programów lojalnościowych – mówi Krzysz-
tof Cieślikowski. 

Spotkajmy się 
w Katowicach
Jeszcze kilka lat temu Katowice były chyba ostatnim miastem w Polsce, do którego chciało się jechać. Zdecydowanie przemysłowy 
charakter miasta był kojarzony z zanieczyszczeniem i brakiem atrakcji. W ostatniej dekadzie miasto przeszło jednak bardzo poważne 
zmiany. 
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Ogólnodostępne ślizgawki, mecze hokeja na lo-
dzie, akcje i promocje okolicznościowe, wprowa-
dzenie karnetu lojalnościowego z  dodatkowymi 
zniżkami na bilety jeszcze bardziej uatrakcyjniły 
ofertę lodowiska. – Propozycja aktywnego spę-
dzania czasu na lodowisku w Spodku po raz ko-
lejny została ciepło przyjęta przez mieszkańców 
Katowic i  regionu. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom, wprowadziliśmy kartę podarunkową, 
będącą czymś na kształt karnetu lojalnościowe-
go z  dodatkowymi zniżkami na bilety. W  przy-
szłym sezonie wrócimy z  nowymi pomysłami 
na, cieszące się szczególnym zainteresowaniem, 
akcje specjalne – podsumowuje Marcin Stolarz, 
prezes PTWP Event Center, zarządcy Spodka 
i MCK w Katowicach. Lodowisko otworzy się po-
nownie dla amatorów sportu na lodzie jesienią. 

Od września 2017 roku do kwietnia 2018 roku 
na lodowisku w  Spodku odbyły się 494 godzin-
ne sesje ślizgawek, na które sprzedało się 40 047 

biletów. Aż 18 tysięcy osób skorzystało z możli-
wości wypożyczenia łyżew. Zorganizowano 39 
sesji „Disco na lodowisku” oraz 19 „Poranków dla 
dzieci”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się akcje 
specjalne: czwartkowa promocja dla studentów, 
mikołajki na lodowisku, ślizgawki walentynko-
we, zniżka na Dzień Kobiet oraz na kwietniowe 
zakończenie sezonu.

Z  lodowiska chętnie korzystały także klu-
by sportowe. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 
miało miejsce 26 meczów, w  tym 19 w  sezonie 
zasadniczym i  7 w  play-off. 22 zwycięstwa od-
notował Tauron KH GKS Katowice. Średnia fre-
kwencja na widowni podczas spotkań z udziałem 
klubu to 856 osób, co jest czwartym wynikiem po 
Gdańsku, Tychach i Oświęcimiu. 

W Spodku odbyły się także Mistrzostwa Świata 
w Hokeju na Lodzie Juniorek do lat 18 a także towa-
rzyski Turniej Seniorek w Hokeju na Lodzie. 

Wprowadzamy usługi 
spedycyjne

Wystawcy biorący udział w targach 
i imprezach organizowanych w Między-
narodowym Centrum Konferencyjnym 
w Katowicach mogą korzystać z usług 
Licencjonowanego Spedytora Mię-
dzynarodowego Centrum Kongreso-
wego i Spodka – firmy Ruger Expo. 

Firma oferuje kompleksową obsługę 
targową od odbioru paczek od klienta 
po dostarczenie ich do stoiska, a także 
spedycję, organizację przewozu prze-
syłek, opakowań. Ruger Expo wykonu-
je także czynności związane z zabez-
pieczaniem ładunków i dokonywaniem 
odpraw celnych. 

Wszelkie prace firma przeprowa-
dza przy użyciu własnego sprzętu. 
Na terenie MCK i Spodka na co dzień 
funkcjonują dwa wózki widłowe: 1,5 
tony, który jest specjalnie obniżony 
tak, aby mógł wjeżdżać na stoiska bez 
jego demontażu oraz 3 tony – wózek 
o przedłużonych widłach do długości 
2,5 metra. 

Spodek jest niezwykle wyjątkowym i  cha-
rakterystycznym obiektem. Niecodzienna 
linia wysoko położonego dachu powoduje, 
że czasami odpowiednie doświetlenie scen 
znajdujących się poza centralnym punktem 
hali może być uciążliwe. Znakomitym rozwią-
zaniem jest tutaj Ground Support – kratow-
nicowa rampa oświetleniowa pozwalająca 
powiesić w sumie do 15 ton sprzętu. Widząc 
popularność tego rozwiązania wśród ekip or-
ganizujących w Spodku koncerty czy wystę-
py artystyczne, postanowiliśmy ułatwić im 
pracę i wyposażyć halę w taką konstrukcję.

Od tego roku oferujemy wynajem Gro-
und Supportu firmy Wamat, dostępnego 
w  trzech wymiarach. Zapewniamy kom-
pleksową obsługę od postawienia rampy, 
po dostarczenie i  zamontowanie całego 
sprzętu oświetleniowego i  nagłośnienia 
zgodnie z  potrzebami scenicznymi  kon-
kretnej realizacji.  Szczegóły techniczne 
rampy i warunków jej wynajęcia znajdują 
się na stronie internetowej Spodka. 

Projektując scenę, można także wyko-
rzystać posiadane w  naszej ofercie 144 
podesty sceniczne.  

Szersza oferta cateringowa MCK

Międzynarodowe Centrum Kongresowe nawiązało współpra-
cę z czterema firmami cateringowymi. Dwie z nich, Deli Cate-
ring i Masters Catering, obsługują imprezy dowolnej wielko-
ści, dwie kolejne – Planeta Smaku i  Emcek – specjalizują się 
w  obsłudze mniejszych spotkań, w  których uczestniczy do 
200 osób. 

Deli Catering to firma działająca w całej Polsce, oferująca 
pełną obsługę imprezy od aranżacji stołów, przez spersonali-
zowane, autorskie menu po obsługę barmańską. 

Masters Catering stawia na perfekcję smaku i wyglądu. Mieli 
już szansę się o tym przekonać odwiedzający Food Show – firma 
otworzyła event sześciodaniową kolacją z barmańskim show.

Planeta Smaku to młody i energiczny zespół ze Śląska. Spe-
cjalizujący się zwłaszcza w przygotowywaniu ciekawie, niety-
powo zaaranżowanych bufetów. Wśród proponowanych przez 
nich bufetów tematycznych jest kuchnia regionalna.

Emcek meet&eat to lokal znajdujący się na terenie Międzyna-
rodowego Centrum Kongresowego, specjalizujący się w  kuchni 
prostej i nowoczesnej.   

Rekordowy sezon 
lodowiska w Spodku

W minionym sezonie 
lodowisko w Spodku 
biło rekordy 
zainteresowania. 
Odbyło się niemal  
pół tysiąca 
ślizgawek, w których 
wzięło udział ponad  
40 tys. osób.

Spodek ułatwia pracę ekipom technicznym

Za nami 2 lata zarządzania 
Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym i Spodkiem.

MCK
454 zrealizowane wydarzenia

968 486 odwiedzających

SPODEK
370 zrealizowanych wydarzeń

1 077 603 odwiedzających

Dziękujemy, że jesteście z nami.
Zespół PTWP Event Center
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Nowy Przemysł Expo
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