
MIĘDZYNARODOWE 
CENTRUM KONGRESOWE 

i SPODEK

wyjątkowe miejsce 
na wyjątkowe wydarzenie



Dziękujemy za zainteresowanie 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym 

i Spodkiem

MCK to wyjątkowy obiekt na mapie miejsc dedykowanych wydarzeniom w Polsce. 

Łączy w sobie funkcję kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową 
umożliwiając organizację zarówno międzynarodowych wydarzeń dla kilkunastu tysięcy osób, jak 
i kameralnych spotkań biznesowych.

W oryginalnych i funkcjonalnych wnętrzach MCK każde wydarzenie nabiera wyjątkowego charakteru. 

Obiekt w połączeniu z sąsiadującym Spodkiem stanowi jedną z największych aren spotkań 
kongresowo-wystawienniczych w kraju.



Pojemność: 15 000
Powierzchnia: 38 000 m²

Dwa połączone obiekty

MCK i Spodek są połączone podziemnym 
tunelem, który umożliwia wykorzystywanie 

obu obiektów podczas dużych wydarzeń.

Pojemność: 11 000
Powierzchnia: 29 500 m²



sala wielofunkcyjna 
o powierzchni 8 100 m2

3 sale balowe

26 sal konferencyjnych różnej wielkości

sala audytoryjna dla 570 osób

Spodek dla 8 tys. widzów podczas koncertów
lub 11 tys. widzów podczas wydarzeń 

sportowych

sale w Spodku umożliwiające 
organizację stref VIP

basen i lodowisko doskonałe na eventy 
integracyjne

Zróżnicowany 
potencjał obiektów



53 wydarzenia sportowe

40 koncertów

8 konferencji i spotkań

26 wydarzeń własnych

15 imprez rozrywkowych

13 targów

112 imprez 
rekreacyjnych

58 kongresów i konferencji

60 spotkań i warsztatów

37 targów

19 imprez rozrywkowych

10 wydarzeń muzycznych i sportowych

26 wydarzeń własnych

W 2017 roku w Spodku odbyło się 267 wydarzeń. W 2017 roku w MCK odbyło się 236 wydarzeń.

Wzięło w nich udział blisko 650 000 osób. Wzięło w nich udział blisko 560 000 osób.



Wygodny i łatwy dostęp komunikacyjny, 
najsilniej rozwinięta sieć drogowa w 

Polsce. Położenie na 
skrzyżowaniu autostrad.

3 międzynarodowe 
lotniska:
• Katowice Pyrzowice
• Kraków Balice
• Ostrawa

Dogodne połączenia 
kolejowe:
2h z Krakowa, 2,5h z Warszawy, 4,5h z 
Wiednia, 5h z Pragi

Doskonała lokalizacja



STREFA KULTURY – w samym sercu Katowic 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek 
wraz z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia i Muzeum Śląskim współtworzą 
Strefę Kultury.



Event 
management

Kompleksowa opieka 
nad realizacją eventu. 
Każde wydarzenie ma 

swojego opiekuna.

Wyposażenie

Oferujemy meble 
konferencyjne i VIP, 

sprzęt oraz obsługę AV. 
Umożliwiamy wynajem 
podestów scenicznych 

i ground supportu.

Catering

Najwyższej jakości usługi 
w oparciu o ofertę naszych 

doświadczonych 
i sprawdzonych partnerów 

gastronomicznych.

Ochrona 
i sprzątanie

Zapewniamy sprawną usługę 
ochrony mienia i sprzątania 

podczas wydarzeń.

Usługi dodatkowe

Dla sprawnej organizacji 
wydarzeń oferujemy 

dodatkowe usługi w zakresie 
spedycji, budowy stoisk, 
identyfikacji wizualnej, 

podwieszeń.

Zapewniamy kompleksową obsługę w oparciu o zintegrowane usługi.



Międzynarodowe
Centrum 
Kongresowe
Wyjątkowe miejsce 
na kultowe wydarzenia

www.mckkatowice.pl

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek

#mckkatowice

/mckkatowice



Plany 
poziomów MCK

26 sal konferencyjnych
od 34 m²–144 m²
Łączna pojemość: 
1200 osób

Sala Wielofunkcyjna ABC
8100 m²
Pojemność: do 12000 osób

Sala Audytoryjna
600 m²
Pojemność: 570 osób

Sala Balowa ABC
1200 m²
Pojemność: do 1000 osób

Poziom 2

Poziom 1

Parter

Hol górny – 1770 m²

Hol Dolny – 1400 m²

Bistro Emcek



1 – Hol Dolny: 1555 m²

i – informacja

A – Sala Balowa A: 407 m²

B – Sala Balowa B: 379 m²

C – Sala Balowa C: 345 m²

2 – Foyer Sal Balowych: 400 m²

SA – Sala Audytoryjna: 588 m²

3 – strefa restauracyjna: 185 m² 

4 – Foyer Sali Audytoryjnej: 357 m²

5 – ochrona, szatnia

Parter



HOL DOLNY – 1555 m2

• imprezy biznesowe

• bankiety

• bale

• targi

• strefy odpoczynku i spotkań



SALA BALOWA – 1128 m2

• bankiety

• gale

• jubileusze

• konferencje

• prelekcje

• warsztaty

• targi



FOYER SAL BALOWYCH 
– 400 m2

Przestrzeń często wykorzystywana 

jako uzupełnienie dla Sal Balowych.

• przerwy kawowe

• koktajle

• prezentacja stoisk partnerów 

danego wydarzenia



1 – Hol Górny: 2623 m²

A – Sala Wielofunkcyjna A: 2852 m²

B – Sala Wielofunkcyjna B: 2747 m²

C – Sala Wielofunkcyjna C: 2582 m²

Sala wielofunkcyjna ABC: 8181 m²

SA – Sala Audytoryjna: 588 m²

2 – Foyer Sali Audytoryjnej: 357 m²

3 – Strefa restauracyjna – 244 m²

Piętro 1



SALA AUDYTORYJNA

scena 8 x 16 m, projektor i ekran,

4 kabiny do tłumaczeń, 570 miejsc 

wyposażonych w: mikrofon, gniazdo 

USB prądowe, system głosowania 

profesjonalne nagłośnienie

• konferencje

• koncerty

• spektakle

• stand-up

• gale



FOYER AUDYTORIUM
– 357 M2

Foyer górne i dolne to funkcjonalna przestrzeń 

stanowiąca uzupełnienie dla Audytorium. 

Umożliwia organizację poczęstunku dla gości 

oraz prezentacji partnerów danego wydarzenia. 

• oryginalny design

• system infokiosków

• niezależna szatnia i sanitariaty



SALA WIELOFUNKCYJNA
– 8100 m2

możliwość podziału na 3 niezależne sale

system kanałów technicznych

bezpośredni wjazd z parkingu

3 ściany wizyjne

• targi

• kongresy

• koncerty

• spektakle

• konferencje

• wystawy



SALA WIELOFUNKCYJNA

Możliwość podziału Sali Wielofunkcyjnej A na 
2 lub 3 mniejsze sale za pomocą ruchomych 
ścian i dźwiękochłonnych kurtyn.



STREFY RESTAURACYJNE

Oryginalne przestrzenie stanowiące uzupełnienie 

dla poszczególnych sal MCK. 

Umożliwiają organizację poczęstunku dla gości, 

przerw kawowych i restauracji tymczasowych. 

Doskonale sprawdzają się również jako przestrzeń 

dla wystaw, pokazów i konferencji prasowych.

Strefa restauracyjna 0 – 185 m²

Strefa restauracyjna 1 – 220 m² 

Strefa restauracyjna 2 – 244 m²



1-26 Sale konferencyjne: 38-144 m²

1 – Foyer sal konferencyjnych: 260 m²

2 – Antresola: 1016 m²

Piętro 2



SALE KONFERENCYJNE
– 26 sal od 39 do 145 m2

Na drugim poziomie MCK znajduje się 26 sal

konferencyjnych różnej wielkości, które umożliwiają 

organizację konferencji, bankietów, spotkań 

biznesowych, szkoleń, 

warsztatów i egzaminów.

• każda sala wyposażona 

w projektor i ekran

• nagłośnienie sufitowe

• rolety zaciemniające 

w salach z oknami



Hala widowiskowo-sportowa

Spodek
Kultowe miejsce 
na wyjątkowe wydarzenie

www.spodekkatowice.pl

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek

#spodekkatowice

/spodekkatowice



Spodek to wyjątkowy obiekt w skali kraju z bogatą historią 

wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. 

Oddany do użytku w 1971 roku, na stałe wpisał się w krajobraz 
Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon 
architektury w Polsce.

Od lat Spodek jest miejscem wielkich wydarzeń, jakim 
są koncerty światowych sław i imprezy sportowe rangi 
Mistrzostw Świata. Oryginalna przestrzeń Spodka przyciągnęła 
również niezwykłe wydarzenie związane 
z e-sportem: finały Intel Extreme Masters. To także miejsce 
wydarzeń biznesowych: Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego i European Start’up Days.

Wszyscy uczestnicy i organizatorzy wydarzeń podkreślają 
niesamowity, kosmiczny klimat, jaki tworzy hala i chętnie 
tu wracają.

Zapraszamy do Spodka!





POJEMNOŚĆ SPODKA

35 sektorów, w tym:

• 18 sektorów niebieskich, które mieszczą 6354 osoby
• 16 sektorów czerwonych + loża VIP, 

które mieszczą 2997 osób
• 16 mobilnych sektorów zielonych, które mieszczą 1665 osób

Maksymalna pojemność trybun: 11 016 miejsc

Pojemność podczas wydarzeń scenicznych
z miejscami siedzącymi na płycie: 8764 osób

Pojemność podczas wydarzeń scenicznych
z miejscami stojącymi na płycie: 9480 osób

Wymiary płyty 44,6 x 60 metrów





ANTRESOLA SPODKA – 3650 m2

Antresola Spodka stanowi główną przestrzeń 
komunikacyjną podczas wydarzeń organizowanych 
na płycie hali. Wykorzystywana jest również jako 
miejsce pod catering, stoiska sprzedażowe 
i ekspozycje partnerów danego wydarzenia. 

• system ekranów

• 10 kiosków z ofertą gastronomiczną

• pokój rodzica z dzieckiem



SPORTOWE SATELITY SPODKA

• basen

• sauna

• lodowisko

• sala gimnastyczna

Obiekty sportowe Spodka oferują zróżnicowane 
aktywności rekreacyjne: naukę pływania dla dzieci, 
aqua aerobik, sezonowe ślizgawki na lodowisku 
oraz mecze i treningi.

Ich potencjał jest również wykorzystywany podczas 
organizacji wydarzeń integracyjnych, stanowiących 
uzupełnienie dla eventów realizowanych w Spodku 
i Międzynarodowym Centrum Kongresowym.





W oryginalnych przestrzeniach MCK i Spodka wszystkie realizowane wydarzenia 
nabierają wyjątkowego charakteru.

Niepowtarzalny design i funkcjonalne przestrzenie pozwalają na realizację niestandardowych 
pomysłów, dzięki czemu wydarzenia tu organizowane na długo zapadają w pamięci gości.

Zapraszamy 
do współpracy

kontakt@mckspodek.pl


