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Śmia ło moż na po wie dzieć, że ten war szaw -
ski obiekt to per ła w ko ro nie Le onar do 
Ho tels. Usy tu owa ny w ści słym cen trum sto -
li cy przy ku wa wzrok już z da le ka. Ale cha -
rak te ry stycz ny no wo cze sny de sign to je dy nie
ze wnętrz na opra wa kry ją ce go się tam nie po -
wta rzal ne go kli ma tu. Prze strze nie ho te lu
ozdo bio ne są sztu ką lo kal nych ar ty stów z ob -
sza ru graf fi ti oraz urban i stre et ar tu. Dzię ki
te mu moż na się w nim po czuć, jak w ga le rii
sztu ki. W NYX Ho tel War saw sztu ką jest też
tam tej sza kuch nia. Au tor skie po tra wy Jo lan -
ty Pio trow skiej i Paw ła Pa te ju ka z me nu re -
stau ra cji Clash, a tak że kok taj le ser wo wa ne
w ba rze na 19. pię trze, z któ re go jak na dło ni
po dzi wiać moż na szkla ne biu row ce War sza -
wy, spra wia ją, że od kry wa my smak te go mia -

sta na no wo. Cen tral na lo ka li za cja po wo du je,
że wszyst ko, co waż ne dla go ści biz ne so wych
jest w NYX Ho tel War saw w za się gu rę ki:
cen tra biz ne so we, kul tu ral ne oraz oczy wi ście
atrak cje tu ry stycz ne. 

Ho tel dys po nu je 331 po ko ja mi i apar ta -
men ta mi dla po nad 750 go ści. W peł ni wy -
po sa żo na po wierzch nia kon fe ren cyj na
spra wia, że na wet naj bar dziej wy ma ga ją cy
klien ci biz ne so wi znaj dą tam wszyst ko, cze -
go po trze bu ją. Do ich dys po zy cji ho tel od da -
je pięć sal kon fe ren cyj nych miesz czą cych
do 400 osób, a tak że miej sca par kin go we
na kil ka set sa mo cho dów. NYX Ho tel War -
saw jest w peł ni przy go to wa ny na or ga ni za -
cję wy da rzeń o bar dzo zróż ni co wa nej ska li 
i cha rak te rze. Licz ba i wiel kość po miesz czeń
oraz moż li wość ich aran ża cji to jed nak nie
wszyst ko. Do świad czo ny ze spół ho te lo wych
eks per tów pod po wie klien tom naj lep sze roz -
wią za nia, a jed no cze śnie jest go tów spro stać
na wet naj bar dziej nie ty po wym wy zwa niom.

Nie trze ba do da wać, że nie za leż nie od po my -
słów i kon fi gu ra cji po wierzch ni kon fe ren cyj -
nych, za wsze moż na tam li czyć na do stęp
do sze ro ko pa smo we go in ter ne tu, ekra nów,
pro jek to rów oraz na peł ną dys po zy cyj ność
i wspar cie pra cow ni ków.

Spe cja li ści bran ży MI CE do sko na le wie dzą,
że po za or ga ni za cją spo tkań, war to za dbać
o czas wol ny ich uczest ni ków. NYX Ho tel
War saw tak że w tym aspek cie wy raź nie wy -
róż nia się na tle kon ku ren cji. W Clash Bar 
& Re stau rant każ dy mo że zre lak so wać się
w ta ki spo sób, ja ki lu bi naj bar dziej – ele ganc -
kie kok taj le i roz mo wy w ka me ral nej at mos -
fe rze to tam tej sza co dzien ność. Ca ło ści
do peł nia stre fa chil lo ut ze sto łem bi lar do -
wym i re tro au to ma ta mi do gier oraz stu dio
fit ness. Du żym atu tem obiek tu jest też zróż -
ni co wa na ofer ta mu zycz na – mu zy ka na ży -
wo i naj lep sze DJ -skie se ty, umi la ją go ściom
czas, za mie nia jąc wie czo ra mi ho tel w tęt nią -
cy ży ciem klub.

Spersonalizowany serwis, zaplecze techniczne na najwyższym poziomie oraz pełna opieka profesjonalistów, którzy bezbłędnie
pomogą w organizacji spotkań. Oto wspólne cechy obiektów izraelskiej grupy Leonardo Hotels, która konsekwentnie zdobywa
miejsce na polskim rynku MICE. NYX Hotel Warsaw, Leonardo Royal Warsaw, a także Leonardo Boutique Krakow Old
Town oraz Leonardo Boutique Krakow City Center to obiekty, które łączy wysoki standard usług, bogata oferta dla gości
biznesowych oraz prestiżowa lokalizacja w centrach Warszawy i Krakowa.

LEONARDO HOTELS W POLSCE

NYX HOTEL WARSAW



19
THINK 

MICE

Dru gim miej scem w War sza wie, któ re
z pew no ścią war to znać, jest Le onar do
Roy al Ho tel War saw – ho tel znaj du ją cy się
na gór nych pię trach (od 18 do 27) jed ne go
z naj wyż szych bu dyn ków w mie ście. 

Obiekt dys po nu je 178 po ko ja mi i bo ga to
wy po sa żo ny mi apar ta men ta mi. Co cie ka we,
po sia da też wy jąt ko wą ka te go rię po koi Le -
onet tes – za pro jek to wa ną przez ko bie ty i spe -
cjal nie dla ko biet. Ich wnę trza i wy po sa że nie
ma ją na ce lu za spo ko je nie zmie nia ją cych się
po trzeb po dró żu ją cych pań. W war szaw skim
Le onar do Roy al Ho tel go ście biz ne so wi 
ma ją do dys po zy cji sześć du żych, kli ma ty zo -

wa nych sal kon fe ren cyj nych. Dzię ki moż li -
wo ści łą cze nia są one w sta nie po mie ścić
do 380 osób. Jak we wszyst kich obiek tach sie -
ci Le onar do Ho tels klien ci MI CE mo gą 
li czyć na sper so na li zo wa ny ser wis, za ple cze
tech nicz ne na naj wyż szym po zio mie oraz

sta łą opie kę pro fe sjo na li stów, któ rzy po mo -
gą w or ga ni za cji spo tkań. 

Le onar do Roy al Ho tel War saw to rów nież
smacz na kuch nia. Znaj du ją ca się tam re stau -
ra cja i bar ser wu ją da nia kuch ni mię dzy na -
ro do wej oraz śnia da nia w for mie bu fe tu. 

LEONARDO ROYAL HOTEL WARSAW

Kra kow ski ho tel izra el skiej gru py mie ści się
w za byt ko wej ka mie ni cy zlo ka li zo wa nej
przy Plan tach, do kład nie w środ ku ob sza ru
znaj du ją ce go się po mię dzy Ryn kiem Głów -
nym, Zam kiem Kró lew skim na Wa we lu
a Ka zi mie rzem – daw ną dziel ni cą ży dow ską.

Ta kie usy tu owa nie, po dob nie jak w War -
sza wie, umoż li wia szyb ki do stęp do naj waż -
niej szych atrak cji tu ry stycz nych oraz
głów nych ar te rii ko mu ni ka cyj nych mia sta. 
To spra wia, że wy bór te go obiek tu jest

świet nym roz wią za niem za rów no dla tu ry -
stów in dy wi du al nych, jak i go ści po dró żu -
ją cych w ce lach biz ne so wych. Nie da le ko
stam tąd rów nież do naj więk szych cen trów
kon fe ren cyj no -kon gre so wych, na głów ny
dwo rzec ko le jo wy czy lot ni sko w pod kra -
kow skich Ba li cach. 

Ho tel ofe ru je 95 kom for to wo wy po sa żo -
nych po koi, w tym jed no i dwu oso bo we,
a tak że apar ta men ty biz ne so we. Po za ser wu -
ją cą da nia kuch ni pol skiej oraz mię dzy na ro -

do wej re stau ra cją, w czę ści kon fe ren cyj nej
do stęp ne są trzy ka me ral ne sa le biz ne so we.
Każ da z nich za opa trzo na jest w nie zbęd ny
w or ga ni za cji spo tkań sprzęt au dio. Naj cie -
kaw szym ele men tem Le onar do Bo uti que
Kra kow Old Town jest kli ma tycz ny lob by
bar oraz pa tio. Dzię ki te mu, za rów no la tem,
jak i zi mą go ście mo gą do świad czać uro ków
re lak su na świe żym po wie trzu, w ory gi nal -
nie za aran żo wa nej prze strze ni.

LEONARDO BOUTIQUE HOTEL KRAKOW OLD TOWN

Naj młod sze dziec ko gru py Le onar do 
Ho tels w Pol sce to bu ti ko wy obiekt o na -
zwie Le onar do Bo uti que Kra kow Ci ty Cen -
ter. To naj now szy ho tel, otwar ty w czwar tym
kwar ta le bie żą ce go ro ku. 

W je go mu rach znaj du je się 57 po koi,
któ re szcze gól nie do ce nią wy ma ga ją cy go -
ście, ce nią cy so bie kom fort. Obiekt znaj du -
je się bli sko za ko la Wi sły i Wa we lu. Bar dzo
ła two moż na do stać się stam tąd mię dzy 

in ny mi do Cen trum Kon gre so we go ICE
Kra ków, waż nych ośrod ków biz ne so wych,
na dwo rzec ko le jo wy oraz na lot ni sko.

LEONARDO BOUTIQUE KRAKOW CITY CENTER
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SPROSTAMY
wszystkim wyzwaniom

Nie daw no ob ję ła Pa ni funk cję dy rek to ra sprze da ży w gru pie Le onar do Ho -
tels. Ja kie sta wia so bie Pa ni ce le zwią za ne z no wym sta no wi skiem oraz ja kie
wy zwa nia się z tym wią żą?
Przede wszyst kim mo im ce lem jest wzmoc nie nie struk tur dzia łu sprze da ży i stwo rze -
nie je go moc nych fun da men tów dla dal sze go roz wo ju sie ci Le onar do Ho tels w Pol sce.
Dla mnie wy kład nią suk ce su za wsze są lu dzie – to oni są praw dzi wą si łą mar ki. Ko lej -
nym wy zwa niem zde cy do wa nie jest od bu do wa seg men tu biz ne so we go oraz MI CE.
W tym kon tek ście cie szę się, że w ostat nim cza sie, po dró żu jąc po mię dzy War sza wą
i Kra ko wem, wresz cie za uwa żam wzrost licz by przy jaz dów biz ne so wych w oby dwu
tych mia stach. Oczy wi ście wiel kim wy zwa niem jest też za pew nie nie ist nie ją cym obiek -
tom sta bil ne go funk cjo no wa nia w ob li czu sze re gu czyn ni ków zwią za nych z trud ną sy -
tu acją mię dzy na ro do wą. Mam na my śli kon flikt zbroj ny za wschod nią gra ni cą Pol ski,
ro sną cą in fla cję oraz wzrost wszyst kich kosz tów – przede wszyst kim cen ener gii i ga -
zu. Dla te go my ślę, że mu si my przy go to wać pol ski ry nek rów nież na wzrost cen za po -
by ty w ho te lach. W ostat nim cza sie bar dzo przy zwy cza ili śmy klien tów do niż szych
sta wek i ak tu al nie czę sto bo ry ka my się z funk cjo no wa niem na gra ni cy po no szo nych
kosz tów. Wszyst kie ostat nie po dró że za gra nicz ne i ob ser wo wa ne przy tej oka zji tren -
dy moc no utwier dza ją mnie w prze ko na niu, że od waż nie mu si my po dejść do pod wy -
żek za rów no za noc le gi, jak i za usłu gi ga stro no micz ne. 

Je że li cho dzi o Pol skę, Le onar do Ho tels po sia da obiek ty w War sza wie oraz
w Kra ko wie. To dwa bar dzo waż ne, ale róż nią ce się od sie bie ryn ki. Jak,
na pod sta wie swo ich do tych cza so wych do świad czeń, scha rak te ry zo wa ła by
Pa ni ich po ten cjał? 
Kra ków z punk tu wi dze nia ryn ku ho te lar skie go to jed na spo łecz ność. Wszy scy się tam
zna my i dzię ki ini cja ty wie Kra kow Ne twork uda je nam się mó wić jed nym gło sem,
wspól nie wal czyć o biz nes dla mia sta. Przy kła dem te go mo że być pla no wa ny na li sto -
pad te go ro ku kon gres sto wa rzy sze nia IC CA. Je śli cho dzi o War sza wę, to wie rzę, że
i tam uda mi się szyb ko wkraść w struk tu ry ho te lo wej spo łecz no ści. 

Wra ca jąc do po ten cja łu obu miast, to w dal szym cią gu ob ser wu je my dy na micz ne wie -
lo kie run ko we zmia ny wy wo ły wa ne wspo mnia ny mi już wcze śniej czyn ni ka mi ze wnętrz -
ny mi – woj ną, pan de mią i in fla cją. Bez wzglę du na lo ka li za cję ma to ogrom ne
prze ło że nie na zmia ny w seg men ta cji biz ne su – za rów no w Kra ko wie, jak i w War sza -
wie wszy scy za uwa ży li śmy szyb szy po wrót re zer wa cji B2C. Co do wzro stu licz by re -
zer wa cji biz ne so wych, w War sza wie jest on jed nak zde cy do wa nie bar dziej dy na micz ny.
Sto li ca zde cy do wa nie mo że po szczy cić się więk szą licz bą od by wa ją cych się tam spo -
tkań biz ne so wych, du ży po ten cjał da je też seg ment rzą do wy. Jed no cze śnie, ze wzglę -
du na o wie le więk szą kon ku ren cję, ofer ta tam tej szych obiek tów mu si si łą rze czy
wy róż niać się jesz cze bar dziej. 

Kra ków w tym kon tek ście oka zał się jed nym z naj wol niej pod no szą cych się miast,
a wy ni ka to przede wszyst kim z je go spe cy fi ki i po strze ga nia go ja ko świet ny kie ru nek
na tzw. ci ty bre ak. Kra ków ma jed nak ogrom ne moż li wo ści pod ką tem or ga ni za cji kon -

O współczesnym rynku hotelarskim i jego bolączkach, branży MICE,
a także nowych trendach i wyzwaniach, rozmawiamy z Magdaleną
Młynarczyk, dyrektor sprzedaży Leonardo Hotels w Polsce.

gre sów, tar gów i kon fe ren cji z ca łe go świa ta. My ślę, że mia sto ma
szan sę wy ko rzy stać swój po ten cjał biz ne so wy. 

Du żo roz ma wia my o bran ży MI CE. Jak istot ną ro lę we wszyst -
kich pro wa dzo nych przez Le onar do Ho tels dzia ła niach sprze -
da żo wych od gry wa ten sek tor? 
Je śli cho dzi o obiek ty w War sza wie, to seg ment MI CE od gry wa w ich
przy pad ku wy jąt ko wo zna czą cą ro lę. Szcze gól nie bio rąc pod uwa gę,
że ich łącz na po wierzch nia kon fe ren cyj na li czy pra wie ty siąc mkw. 
Kil ka mie się cy te mu w NYX Ho tel War saw zo sta ła po za tym otwar -
ta prze pięk na prze strzeń ba ru na da chu, któ ra w ko lej nym se zo nie
zde cy do wa nie przy cią gnie du że za in te re so wa nie, rów nież pod ką tem
or ga ni za cji nie ty po wych even tów w nie ba nal nej at mos fe rze. Bar dzo
atrak cyj ne pod ką tem sper so na li zo wa nej ofer ty i cie ka we go miej sca
do or ga ni za cji wy da rzeń są też pa tia w oby dwu ho te lach Le onar do
Bo uti que w Kra ko wie. Uwa żam, że jesz cze w tym ro ku za in te re so -
wa nie wzbu dzą na sze ofer ty na or ga ni za cję im prez świą tecz nych
– zwłasz cza ze stro ny klien tów kor po ra cyj nych, któ rzy ze wzglę du
na ubie gło rocz ne ogra ni cze nia czę sto przy go to wy wa li je w wa run -
kach hy bry do wych. In ną kwe stią jest eko lo gia i spo łecz na od po wie -
dzial ność biz ne su – te raz, kie dy świat tak gwał tow nie się zmie nia,
ho te lar stwo i bran ża MI CE kon se kwent nie mu szą do ko nać re wi zji
swo je go mo de lu funk cjo no wa nia. W kon tek ście ka ta strof eko lo gicz -
nych i kry zy su ener ge tycz ne go prze mysł spo tkań zde cy do wa nie wię -
cej uwa gi po wi nien po świę cić na roz wią za nia eko. NYX Ho tel
War saw po sia da oczy wi ście cer ty fi kat Gre en Key, a po zo sta łe na sze
ho te le w Pol sce już nad tym pra cu ją. 

Ja kie emo cje to wa rzy szą Pa ni wraz ze zmia ną pra cy z do brze
roz po zna wal nej, du żej sie ci ho te li na mniej szą fir mę, któ ra
w Pol sce dzia ła do pie ro kil ka lat?
Przede wszyst kim trud no nie do strzec ogrom ne go po ten cja łu fir my
Le onar do Ho tels – jej moc no już ugrun to wa nej po zy cji w Eu ro pie
i w Izra elu, a tak że bar dzo od waż nych pla nów wzro stu w Pol sce. 
Da je to du że moż li wo ści współ two rze nia jej struk tur na lo kal nym ryn -
ku, co jak są dzę, bę dzie du żym wy zwa niem, ale i da mi wie le sa tys -
fak cji. Ho te lar stwo od za wsze by ło mo ją naj więk szą pa sją i wiem, że
Le onar do Ho tels jesz cze bar dziej po zwo li mi roz wi nąć skrzy dła. Wy -
zwań na naj bliż szy czas jest spo ro – ale bez wąt pie nia je stem go to wa
im spro stać.
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