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W Toruniu do końca 2025 roku powstanie nowoczesna siedziba
Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE! Ostateczny
kształt obiektu powinniśmy poznać w styczniu 2023. Za projekt
Centrum odpowiada uznane austriackie biuro architektoniczne
Baumschlager Eberle Lustenau. Budowa ECFC rozpocznie się
w pierwszej połowie przyszłego roku, a zgodnie z harmonogramem
zakończy przed upływem 2025 roku.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE stanie się nie tylko
domem dla jednej z największych imprez filmowych w naszym
kraju – festiwalu EnergaCAMERIMAGE, ale także jednym z najno-
wocześniejszych obiektów kongresowych w Polsce.

Koszt realizacji inwestycji to 600 milionów złotych, z czego 400
milionów to dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego a 200 milionów to wkład Gminy Miasta Toruń.
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE funkcjonować będzie
przez cały rok na wielu polach w sferze kultury i biznesu.

Nie tylko kino i film

/ecfcamerimage
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W siedzibie instytucji znajdą się obok dużej sali kulturalno-kongresowej mieszczącej
ponad 1500 osób także Przestrzeń Targowa, Dom Kina (3 sale projekcyjne, w tym
jedna sala kina wielkoformatowego typu IMAX), Galeria Sztuki poświęcona sztukom
audiowizualnym, Centrum Edukacji oraz Studio Filmowe wraz z halą zdjęciową.

Dzięki obiektom Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE oraz
istniejącej już w pobliżu infrastrukturze Centrum Kulturalno-Kongresowego
Jordanki i Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń ma szansę stać się ważnym
gospodarzem wydarzeń z branży turystyki biznesowej i przemysłu spotkań.
Nie bez znaczenia dla powodzenia inwestycji jest bliskość pozostałych obiektów
poświęconych kulturze, ale przede wszystkim bliskość urokliwego toruńskiego
Starego Miasta, będącego doskonałym miejscem wytchnienia dla uczestników
wydarzeń odbywających się w ECFC.

Do zobaczenia w ECFC!

inwestycja.ecfcamerimage.pl



Kierownik Zespołu ds. Organizacji Imprez
Tel. 12 424 45 27, 601 782 121 | bielik@teatrwkrakowie.pl

www.teatrwkrakowie.pl



WARTO WYRÓŻNIAĆ
SIĘ Z TŁUMU

Po długich miesiącach pandemii i całkowitego zamrożenia
branży MICE, rynek zdaje się wracać na właściwe tory.
Z miesiąca na miesiąc eventów organizuje się coraz więcej,
nawet spokojny do tej pory w przemyśle spotkań okres wa-
kacyjny obfitował w sporo różnego rodzaju realizacji.
Po części wynika to z faktu, że cały czas odbywają się jesz-
cze imprezy przełożone ze względu na lockdown (które te-
raz się kumulują), a po części z tego, że wielu firmowych,

korporacyjnych i stowarzyszeniowych zleceniodawców
pragnie jak najszybciej „nadrobić” zaległości i na nowo zin-
tegrować swoich pracowników, partnerów handlowych
oraz umocnić wizerunek reprezentowanych przez siebie
marek wśród klientów.

To wszystko automatycznie zwiększa popyt nie tylko
na usługi agencji eventowych, ale i venues. W niektórych
przypadkach zbyt duża liczba rezerwacji powoduje wręcz

ZLECENIODAWCY I ORGANIZATORZY WYDARZEŃ MICE NIEUSTANNIE POSZUKUJĄ UNIKALNYCH VENUES,
KTÓRE POZWALAJĄ WYRÓŻNIAĆ SIĘ PRZYGOTOWYWANYM PRZEZ NICH EVENTOM

NA TLE KONKURENCJI. TO DOBRA WIADOMOŚĆ DLA OBIEKTÓW KULTURY, KTÓRE SĄ W STANIE
ŚWIETNIE SPEŁNIĆ TE OCZEKIWANIA. DO ORYGINALNOŚCI DODAJĄC JESZCZE WYJĄTKOWY KLIMAT,

NIEPOWTARZALNE EMOCJE I NUTKĘ PRESTIŻU.
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problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, w inte-
resującym zleceniodawców terminie. O czym na własnej
skórze przekonał się już niejeden z nich. Dodatkowym
utrudnieniem bywa fakt, że w dzisiejszych czasach, kiedy
klienci – mimo przerwy spowodowanej pandemią – widzie-
li już prawie wszystko, nadal trzeba ich czymś zaskakiwać.
Aby zagwarantować nowe doznania i emocje, słowem wy-
wołać efekt wow.

NIEZAPOMNIANE EMOCJE
Dlatego – jak pokazuje doświadczenie – szczególnie lubiane
i poszukiwane są przede wszystkim miejsca oryginalne, po-
zwalające wyróżnić się na tle konkurencji. Wśród nich nie-
zwykle istotną rolę odgrywają oczywiście obiekty kultury.
Warto zwrócić uwagę, że mówimy w tym przypadku za-
równo o historycznych, zabytkowych budynkach ze spek-
takularnymi, bogato wykończonymi salami, jak również
o powstałych stosunkowo niedawno, ale równie okazałych,
a przy tym odważnych architektonicznie nowoczesnych

gmachach, koło których trudno przejść obojętnie. Łączy je
to, że i jedne, i drugie stanowią znakomitą przestrzeń dla
wszelkich realizacji eventowych. Nic więc dziwnego, że kul-
turalne venues od lat mają swoich oddanych zwolenników,
ale co równie istotne, cały czas przyciągają nowych klientów
biznesowych. Ich potencjał na polskim rynku spotkań się
umacnia. Na brak zainteresowania nie muszą narzekać,
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Obiektów kultury, w których mogą
być realizowane wydarzenia dla
grup biznesowych, jest w Polsce
dużo. To pierwsza dobra
wiadomość. Druga jest taka,
że są to venues, które z roku
na rok stają się coraz bardziej
przyjazne dla branży MICE.





ponieważ dostarczają swoim gościom to co najważniejsze,
a mianowicie niezapomniane emocje. A to przecież jeden
z kluczowych elementów charakteryzujących współczesny
przemysł spotkań.

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO
Obiektów kultury, w których mogą być realizowane wyda-
rzenia dla grup biznesowych, jest w Polsce dużo. To pierw-
sza dobra wiadomość. Druga jest taka, że są to venues,
które z roku na rok stają się coraz bardziej przyjazne dla
branży MICE. Z reguły mają do zaoferowania nie tylko wiel-
kie i oryginalne, ale z racji charakteru prowadzonej na co
dzień działalności (spektakle, koncerty, wystawy, sympozja),
również bardzo dobrze wyposażone przestrzenie. Zaple-
cze multimedialne, profesjonalne nagłośnienie, dobra aku-
styka, a często także sceny, zadaszenia, podesty, szerokie
bramy wjazdowe czy windy towarowe – wszystko to spra-

wia, że przygotowanie eventu w obiektach kultury nie po-
winno nastręczać większych trudności. Zresztą spora część
z nich, jeżeli chodzi o logistykę związaną z organizacją wy-
darzeń nie odbiega, a czasami wręcz przewyższa ofertę po-
zostałych venues.

W tego typu miejscach przygotowuje się największe i naj-
bardziej spektakularne realizacje, ale – co bardzo ważne
– także sporo mniejszych spotkań biznesowych. To lokaliza-
cje, które potrafią przyjąć uroczysty bankiet, wieczorną ga-
lę, ale i konferencję, koncert, pokaz mody czy event z okazji
prezentacji nowego produktu. Oczywiście to tylko niektóre
ze znacznie dłuższej listy propozycji. Słowem, w obiektach
kultury każdy znajdzie coś dla siebie. Z pewnością wspól-
nym, łączącym je mianownikiem jest to, że stanowią idealną
propozycję dla wszystkich szukających nie tylko oryginal-
nych, ale i prestiżowych miejsc. Takich, które za sprawą
swojego naturalnego anturażu uczynią event wyjątkowym

10
THINK

MICE



11
THINK

MICE

Fo
t.:

M
at

er
ia

ły
pr

as
ow

e/
Ko

pa
ln

ia
So

li
W

ie
lic

zk
a

i dadzą możliwość skutecznego wyróżnienia się na tle kon-
kurencji. Są więc ciekawą alternatywą dla – skądinąd atrak-
cyjnych – ustandaryzowanych obiektów hotelowych czy
konferencyjnych.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Otóż spora część
managerów odpowiedzialnych za zarządzanie obiektami
kultury zdaje sobie już doskonale sprawę z tego, jak duże
korzyści przynosi im organizacja wydarzeń MICE (co jesz-
cze kilka lat temu nie było regułą). Wiedzą także, że suk-
ces poszczególnych lokalizacji zależy dzisiaj już nie tylko
od dostępnej infrastruktury, ale także od wysokiej jakości
obsługi (w tym wsparcia zespołów technicznych) oraz
elastyczności (która w postpandemicznym świecie dodat-
kowo zyskała na znaczeniu). Dlatego wielu z nich zdecy-
dowało się na zatrudnienie dedykowanych specjalistów
odpowiedzialnych za kontakty z klientami biznesowymi
i ich obsługę. Co tym drugim znacznie ułatwia pracę. Oso-

by takie pomagają zleceniodawcom i organizatorom
eventów w przygotowaniu imprez, sugerując optymalne
rozwiązania, a przede wszystkim ukazując potencjał, ale
i ewentualne problemy związane z umiejscowieniem wy-
darzenia w danym obiekcie.

Zaplecze multimedialne,
profesjonalne nagłośnienie, dobra
akustyka, a często także sceny,
zadaszenia, podesty, szerokie
bramy wjazdowe czy windy
towarowe – wszystko to sprawia,
że przygotowanie eventu
w obiektach kultury nie powinno
nastręczać większych trudności.





MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
Skoro o problemach mowa, dość istotnym ograniczeniem,
o którym muszą pamiętać wszyscy zainteresowani organiza-
cją eventów w obiektach kultury, jest kalendarz odbywają-
cych się w nich na co dzień wydarzeń kulturalnych. W końcu
to ich główna, priorytetowa funkcja i cel działalności, do
których trzeba dopasować wszystkie pozostałe aktywności.
W ten kalendarz należy jeszcze wpisać czas potrzebny
na przygotowania do imprezy firmowej, w tym m.in.
na montaż i demontaż całego niezbędnego sprzętu lub (jeśli
istnieje taka potrzeba) także i scenografii (wszystko to mo-
że również rzutować dodatkowymi kosztami związanymi
z przedłużeniem okresu wynajmu powierzchni).

Pocieszającą wiadomością jest jednak to, że wydarzenia
kulturalne nie zawsze „wyłączają” cały obiekt, z reguły nie
trwają poza tym cały dzień. Dlatego możliwe są różne sce-
nariusze, a dobra logistyka pozwoli zadowolić każdą ze
stron. Zarówno organizatorów eventów, którzy będą mo-
gli bez większych problemów przygotować i zrealizować
wydarzenia, jak również osoby zarządzające kulturalnymi
venues, które nie będą zmuszone zakłócać „normalnego”
funkcjonowania swoich obiektów.

Kolejną rzeczą, którą trzeba mieć na uwadze jest to, że
spora część kulturalnych venues mieści się w zabytkowych
budynkach, niejednokrotnie wpisanych do rejestru zabyt-
ków. A to oznacza, że przygotowanie pewnych rzeczy i re-
alizacja niektórych pomysłów po prostu nie będą w nich
możliwe. Mowa zresztą nie tylko o kwestiach związanych
z zagadnieniami stricte technicznymi i logistycznymi, które
mogłyby w jakiś sposób uszkodzić zabytkowy budynek, ale
również tych wynikających z charakteru mającego się odbyć
eventu. Bo chociaż w kulturalnych venues – co zostało już
powiedziane – można zorganizować naprawdę bardzo wie-
le, są imprezy, które z racji swojego charakteru do nich „nie
pasują” (i to bez względu na to czy mówimy o zabytkowym,

czy nowoczesnym obiekcie kultury). Nie ma w tym nic
dziwnego – ważne, aby zachować zdrowy rozsądek i pa-
miętać o tych obiektywnych ograniczeniach.

Wreszcie część klientów zapomina o rzeczach wydawało-
by się błahych, ale jednak mających ogromny wpływ na po-
wodzenie eventu. Chociaż często niezwiązanych nawet
bezpośrednio z wynajmowaną powierzchnią i jej adaptacją
do indywidualnych potrzeb. Chodzi m.in. o upewnienie się
czy obiekt jest odpowiednio skomunikowany, czy w jego
sąsiedztwie znajduje się odpowiednia baza noclegowa
(co ma znaczenie przede wszystkim w przypadku więk-
szych imprez, gromadzących uczestników z różnych regio-
nów kraju, a często także i z zagranicy) oraz czy może
pochwalić się wystarczającą liczbą miejsc parkingowych.
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Rozpoznawalna i wyróżniająca się na tle Starego Miasta bryła budynku kryje w sobie wiele możliwości. Z powodzeniem łączy funkcje
muzealno-edukacyjne z aspektem biznesowym, stając się miejscem doskonałym do organizacji wydarzeń o charakterze zarówno naukowym,
jak i komercyjnym. Wielość pełnionych funkcji oraz szerokie zaplecze techniczne pozwalają w pełni zaspokoić potrzeby organizatorów
różnorodnych wydarzeń na stałe zapisując się na mapie trójmiejskich obiektów konferencyjnych.

CENTRUM KONFERENCYJNE
1. SALA KONFERENCYJNA
Poziom: -3/-2 | Wymiary: 24x22 m
Wysokość: maks. 7,17 m, min. 4,38 m
Powierzchnia: 500 m2

Pojemność: 301 osób
Ekran: 6,5mx3m | Scena: 15x9 m

Sercem centrum konferencyjnego jest
reprezentacyjna klimatyzowana sala
wyposażona w system oświetlenia
technologicznego i umożliwiająca
najnowocześniejsze rozwiązania na polu
projekcji wielkoformatowej. Możliwości
sali uzupełniają dwie kabiny do tłumaczeń
symultanicznych, które wraz
z przestrzennymi garderobami i zapleczem
sanitarnym tworzą wygodną i funkcjonalną
przestrzeń pozwalającą na organizację
szerokiego wachlarza wydarzeń – od spotkań
biznesowych, konferencji i sympozjów po
koncerty muzyczne czy sztuki teatralne.

2. SALA KINOWA
Poziom: -3 | Wymiary: 11x13 m
Wysokość: maks. 6,6 m, min. 3,3 m
Powierzchnia: 143 m2

Pojemność: 114 os. | Ekran: 8,8x4 m

Sala kinowa to przestrzeń, w której odbywają się
projekcje filmów z repertuaru Kina Muzeum.
Dzięki systemowi cyfrowej projekcji filmowej
(również w technologii 3D) i kinowemu
nagłośnieniu Dolby Surround 7.1 możliwe
jest odtwarzanie filmów i zaawansowanych
materiałów konsumenckich na ekranie
o wymiarach 8,8 m x 4 m. Idealna akustyka
sali pozwala na prowadzenie spotkań
bez użycia mikrofonów.

3. SALE WARSZTATOWE
Poziom: +1 / +2 | Wymiary: 7,3x15 m / 9,3x14,5 m
/ 9,4x12 m
Wysokość: 3 m | Powierzchnia: 102-135 m2

Pojemność: 35-40 osób

Do organizacji mniejszych spotkań dedykowane
są trzy mniejsze sale warsztatowe. Każde
z pomieszczeń jest kompleksowo wyposażone
– w projektor multimedialny, ekran,
nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy
oraz indywidualnie sterowaną klimatyzację
wraz z wyborem ustawień oświetlenia.
Atutem tej przestrzeni jest możliwość
zaaranżowania jej w wielu konfiguracjach,
które pozwalają na organizację spotkań
w kameralnych grupach (do 40 osób).

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ



4. FOYER
Poziom: -2 | Wysokość: 3,3 m
Powierzchnia: 1200 m2

Pojemność: 600 osób

W bezpośrednim sąsiedztwie sali
konferencyjnej, na poziomie -2, znajduje się
przestronna powierzchnia foyer. Ponad 1200 m2

otwartej przestrzeni, której nietuzinkowy
charakter nadaje połączenie surowego
betonu i ciepłego drewna, pozwala na
swobodną aranżację – zarówno niezależnego
wydarzenia, jak i uzupełnienia możliwości
sali konferencyjnej o usługi cateringowe.
Na tym samym poziomie znajdują się
dodatkowa szatnia oraz ogólnodostępne
toalety. Istnieje możliwość udostępnienia
wyposażenia konferencyjnego oraz mebli
konferencyjnych. 5. RESTAURACJA

Na najwyższych poziomach muzeum
znajduje się restauracja Vidokova
połączona antresolą z klimatyczną
kawiarnią. Komfortową atmosferę tego miejsca
gwarantuje rozpościerająca się za oknami
panorama Gdańska, która wraz z nowoczesną
architekturą z przeszklonymi sufitami potęguje
poczucie spokoju i wolności.
Doskonale dobrane menu, otoczone tak
niecodzienną przestrzenią, czyni to miejsce
wyjątkowym, gotowym zaspokoić najbardziej
wymagających gości.

6. CATERING EVENTOWY
Organizując wydarzenie można skorzystać
z usług firm caterignowych współpracujących
z Muzeum w zakresie przygotowania
poczęstunku w wielorakiej formie (przerwy
kawowe, lunche, koktajle, bankiety).
Ich wieloletnie doświadczenie
na tym polu połączone z niestandardową
architekturą przestrzeni muzealnej
jest gwarantem wysokiej jakości
oraz profesjonalnej organizacji.

7. APARTAMENTY
Uzupełnieniem oferty centrum konferencyjnego
jest część hotelowa, Apartamenty
Muzeum II Wojny Światowej. Urządzone
w skandynawskim stylu nowoczesne
przestrzenie o wysokim standardzie,
usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie
centrum miasta, zapewnią chwilę
wytchnienia i niezapomniany pobyt.
Do dyspozycji gości pozosteje 5 pokoi
dwuosobowych oraz 3 dwupoziomowe
apartamenty o powierzchni od 85 do 116 m2.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk
tel.: +48 58 323 75 20, e-mail: sekretariat@muzeum1939.pl, www.muzeum1939.pl



Tu jednak obiekty kultury (przeważnie) znowu wygrywają.
Z racji swojej specyfiki i charakteru prowadzonej działalno-
ści zlokalizowane są przecież najczęściej w centrach miast
(co rozwiązuje większość potencjalnych problemów komu-
nikacyjnych i tych związanych z noclegami), dysponują poza
tym dużymi parkingami (a jeśli nie, to przeważnie sporo pu-
blicznych miejsc parkingowych znajduje się w ich pobliżu).

Bez względu na to wszystko, niezbędnym elementem
przygotowań do eventów w obiektach kultury powinna być
tzw. site inspection, czyli wizja lokalna. Dotyczy to zresztą
wszystkich innych venues, ale w przypadku tych związanych
z kulturą jest ona tym bardziej istotna, że są to jednak miej-
sca dość specyficzne, wymagające niekiedy większej
wiedzy, wyczucia i dłuższych przygotowań do eventu niż
puste, a przez to bywa, że bardziej elastyczne powierzch-
nie hoteli czy centrów konferencyjnych i kongresowych. Ta-

ka inspekcja zagwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy
o możliwościach, ale i ograniczeniach danego miejsca, a tym
samym pozwoli uniknąć późniejszych, potencjalnych pro-
blemów związanych z organizacją imprezy (lub da czas
na ich wyeliminowanie) i współpracą z osobami zarządza-
jącymi kulturalnymi venues.

WARTOŚĆ DODANA
Podczas wizji lokalnej można poza tym bardziej szczegóło-
wo omówić scenariusz zaplanowanego wydarzenia. A jest
o czym rozmawiać, gdyż rosnące wymagania klientów spra-
wiają, że dzisiejsza oferta obiektów kultury coraz częściej nie
obejmuje już tylko wynajęcia powierzchni. Takie miejsca są
przeważnie w stanie zaproponować dużo więcej – szereg
dodatkowych atrakcji i programów, mających uatrakcyjnić
czas przebywającym w nich gościom.

Zwykle eventy w takich miejscach łączone są z udziałem
w wydarzeniu kulturalnym, co wydaje się najbardziej oczywi-
stym, najprostszym, ale i najlepszym rozwiązaniem. Mowa
m.in. o występach artystycznych, koncertach, spektaklach czy
animacjach. Na popularności zyskują też spektakle angażują-
ce publiczność (zaproszeni goście wcielają się w ich trakcie
w role niektórych bohaterów, dzięki czemu mogą wystąpić
na scenie). Niejednokrotnie scenariusz takich spektakli jest

W ostatnim czasie modne stały się
różnego rodzaju stand-upy
komediowe. Dobrym pomysłem
wydaje się poza tym pokazanie
gościom niedostępnych na co dzień
pomieszczeń danego venue,
a w przypadku muzeów – prywatne
zwiedzanie ekspozycji, uzupełnione
ciekawą narracją przewodnika.
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nieco modyfikowany, tak aby nawiązywał w jakiś sposób
do charakteru reprezentowanej przez uczestników firmy,
jej historii, osiągnięć, prowadzonej przez nią działalności,
branży, w której funkcjonuje, pracowników czy wreszcie
oferowanych produktów. To wartość dodana, której nie
sposób byłoby nie wykorzystać. W ostatnim czasie modne
stały się też różnego rodzaju stand-upy komediowe. Do-
brym pomysłem wydaje się poza tym pokazanie gościom
niedostępnych na co dzień pomieszczeń danego venue,
a w przypadku muzeów – prywatne zwiedzanie ekspozycji,
uzupełnione ciekawą narracją przewodnika. Osoby odpo-
wiedzialne za przygotowanie takich projektów są zazwy-
czaj na tyle elastyczne, że potrafią opracować i zrealizować
wszystkie sugestie klientów, tworząc szereg niezapomnia-
nych atrakcji, idealnie dopasowanych do ich potrzeb.

We współczesnych czasach to chyba ważniejsze niż kiedy-
kolwiek. Dlaczego? Bo o ile oryginalność w branży MICE
od zawsze grała pierwsze skrzypce, to w okresie po pande-
mii, która spopularyzowała wykorzystanie nowych technolo-

gii, a tym samym na dobre pozwoliła zadomowić się eventom
hybrydowym, stała się ona jeszcze bardziej istotna. Nakło-
nienie niektórych uczestników do pojawienia się na konkret-
nym spotkaniu osobiście wcale nie jest bowiem takie proste
jak kiedyś. I nie chodzi tu o brak chęci z ich strony do spoty-
kania się w ogóle (wręcz przeciwnie, okres lockdownu tylko
umocnił przekonanie o zasadności kontaktów twarzą
w twarz, za którymi wszyscy tęsknili), ale o staranniejszą
selekcję imprez, na których ich zdaniem warto się pojawić.
W praktyce oznacza to, że ludzie pragną brać udział w even-
tach, które dają im jakąś wymierną i łatwą do zmierzenia
wartość dodaną – czy to w postaci atrakcyjnych treści mery-
torycznych, networkingu czy właśnie nietuzinkowych, zapa-
dających na długo w pamięci przeżyć i doświadczeń.
Nieoczywiste miejsce, dodatkowo uzupełnione o ciekawe
atrakcje, to elementy doskonale spełniające te oczekiwania.
W praktyce obiekty kultury mogą stać się więc decydującym
czynnikiem wpływającym na zadowalającą frekwencję, o któ-
rą cały czas walczą organizatorzy i ich klienci. IK
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. Władysława Bartoszewskiego 1
80-862 Gdańsk
tel.: +48 58 323 75 20,
e-mail: sekretariat@muzeum1939.pl

� SALA KONFERENCYJNA
� SALA KINOWA
� SALE WARSZTATOWE
� FOYER

� RESTAURACJA
� CATERING EVENTOWY
� APARTAMENTY

www.muzeum1939.pl
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