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Praga to kierunek dobrze znany większości
Polaków. Nie inaczej jest w przypadku orga-
nizatorów imprez MICE. I nie ma w tym nic
dziwnego. Obiektywna, ponadprzecięt-
na atrakcyjność turystyczna, bliskie położe-
nie oraz atrakcyjny stosunek cen do jakości
oferowanych usług sprawiają, że miasto
od zawsze było chętnie wybieraną destynacją
nie tylko na incentive, ale też na konferencje,
kongresy, spotkania firmowe, szkolenia czy
wreszcie eventy. W związku z tym pojawia
się pytanie – czy czeska stolica potrafi nas
jeszcze czymś zaskoczyć? Zdecydowanie tak.

ZMIANA PROPORCJI
Pytanie to jest tym bardziej zasadne, że obec-
na sytuacja geopolityczna, gospodarcza,
a w niektórych przypadkach wciąż jeszcze
postcovidowa sprawiają, iż wielu organizu-
jących wyjazdy klientów poszukuje kierun-
ków położonych nieco bliżej miejsca
zamieszkania i siedziby swojej firmy. Nie do-
tyczy to oczywiście wszystkich zlecanych

przez nich podróży, ale odsetek tych realizo-
wanych w niedalekiej odległości od przysło-
wiowego „domu” wyraźnie się zwiększył.

– Dla Pragi najważniejszymi rynkami
MICE pozostają Stany Zjednoczone, Wiel-
ka Brytania oraz Niemcy. Ale bardzo istotną
rolę odgrywają również sąsiednie kraje, ta-
kie jak Polska, Słowacja czy Austria. Przy-
jeżdża z nich wielu turystów biznesowych.

W ostatnim czasie ten trend się nasilił.
Ze względu na pandemię i jej konsekwencje
proporcje pomiędzy gośćmi z Europy a z po-
zostałych kontynentów zwiększyły się
na korzyść tych pierwszych – przyznał Ro-
man Muška, managing director w Prague
Convention Bureau. Przyczyn takiego stanu
rzeczy należy doszukiwać się m.in. w tym, że
Pragę – z powodu wspomnianych restrykcji

covidowych, ale też znacznie wyższych cen
biletów lotniczych – odwiedza obecnie mniej
turystów z Azji (którzy stanowili dla miasta
ważną część biznesu). W dalszym ciągu nie
odbudował się poza tym rynek amerykański.
Tu z kolei niebagatelną rolę odgrywa woj-
na w Ukrainie, która spowodowała – podob-
nie jak w Polsce – anulację sporej części
imprez zlecanych przez klientów zza oceanu.
– Dużo z nich zostało przełożonych na póź-
niejszy termin lub przeniosło się do świata
online – tłumaczył Roman Muška.

DALSZY ROZWÓJ
Mimo tych problemów Praga cały czas roz-
wija swoją ofertę – tak było w pandemii, tak
jest też teraz. W 2019 roku czeska stolica
przyciągnęła ok. 700 tys. gości MICE, co pla-
suje ją w światowej czołówce (co roku miasto
zajmuje wysokie pozycje w wielu międzyna-
rodowych rankingach, w tym dwóch flago-
wych publikowanych przez stowarzyszenia
International Congress and Convention As-
sociation oraz Union of International Asso-
ciations).

Lokalne hotele są w stanie pomieścić po-
nad 100 tys. osób (ok. 44 tys. pokoi), co waż-
ne na miejscu znajduje się wiele wysokiej
klasy obiektów, spełniających oczekiwania
zleceniodawców i uczestników wyjazdów
MICE. Nie zmienia to jednak faktu, że cały
czas powstają nowe venues oraz modernizo-
wane są już istniejące (więcej informacji na
temat takich miejsc – zarówno zupełnie no-
wych, jak i tych, które zyskały nowe oblicze,

znajduje się w ramkach poniżej – przyp. red.).
Właśnie po to, aby w dalszym ciągu przycią-
gać i zaskakiwać klientów. Także, a ostatnio
nawet przede wszystkim, tych pochodzących
z położonych bliżej destynacji, którzy – z ra-
cji odległości – prywatnie lub służbowo
w większości przypadków mieli już okazję
Pragę odwiedzić. Lokalni organizatorzy two-
rzą też coraz to nowe i bardziej angażujące
atrakcje (w tym programy tematyczne), ma-
jące na celu lepszą integrację uczestników
i wywołanie u nich tzw. efektu wow.

ZIELONA TURYSTYKA
Ważną informacją z punktu widzenia orga-
nizatorów są też starania miasta w kierunku
rozwoju oferty turystyki odpowiedzialnej,
opartej o wartości związane z ochroną środo-
wiska naturalnego, wsparciem lokalnych
społeczności i podejściem legacy.

Już w 2019 roku władze Pragi zatwierdzi-
ły plan klimatyczny, w którym zobowiązały
się do ograniczenia o 45 proc. emisji dwutlen-
ku węgla do 2030 roku oraz jego całkowitego
wyeliminowania do 2050 roku. Czeskie
convention przystąpiło również do inicjaty-
wy Net Zero Carbon Events, zaś Prague
Convention Bureau aktywnie pomaga
wszystkim zainteresowanym w poszukiwa-
niu dostawców i partnerów do współpracy,
którzy spełniają wysokie wymagania w za-
kresie zrównoważonego rozwoju. Nie braku-
je też programów dla grup opartych właśnie
na aktywnościach CSR i legacy. Wyrazem
dojrzałości środowiskowej jest również wpro-

wadzona niedawno karta turystyczna Prague
Visitor Pass, uprawniająca do nielimitowa-
nych przejazdów wszystkimi środkami ko-
munikacji miejskiej w określonym czasie
(więcej szczegółów na jej temat w ramce
– przyp. red.).

� Michał Kalarus

PRAGA WCIĄŻ ZASKAKUJE

Nawet będąc jedną z czołowych destynacji MICE nie tylko w Europie, ale praktycznie na całym świecie,
nie jest łatwo powstrzymać silną konkurencję i utrzymać się na topie. Pradze udaje się to od lat. Wszystko
za sprawą odpowiedniego know-how, stale rozbudowywanej infrastruktury i modyfikowanej oferty.
Dzięki tym zabiegom miasto nie przestaje być atrakcyjne – zarówno dla nowych, jak i starych gości.

PRASKIE INSPIRACJE
�� HOTELE
Andaz Prague, www.hyatt.com/
en-US/hotel/czech/andaz-prague/prgaz
Hilton Prague,
https://www.hilton.com/en/
hotels/prghitw-hilton-prague/
Lindner Hotel Prague Castle,
www.lindner.de/en/
prague-hotel-prague-castle
NH Collection Prague Carlo IV, 
www.nh-collection.com/en/
hotel/nh-collection-prague-carlo-iv
OREA Hotel Pyramida,
www.orea.cz/en/hotel-pyramida
Prague Marriott Hotel,
www.marriott.com/en-us/hotels/
prgdt-prague-marriott-hotel
Stages Hotel Prague,
www.stageshotel.com
The Julius Prague, www.thejulius.eu/cs

��  VENUES
Cloud 9 – Sky Bar and Lounge,
https://cloud9.cz
Deelive Design Store, www.deelive.cz
Empire Hall, www.empire-hall.cz/en
Kunsthalle Praha, www.kunsthallepraha.org
Municipal House, www.obecnidum.cz/en/
National House of Vinohrady,
www.nardum.cz/en/home-2/
O2 arena, www.o2arena.cz
O2 universum, www.o2universum.cz
Strahov Library,
www.strahovskyklaster.cz/en

��  INNE
Data Autotrans,
www.dataautotrans.cz/en/
Foodway catering,
www.foodwaycatering.cz/eng/
Steiner & Kovarik,
www.steinerkovarik.com
Strahov Monastery Saint Norbert
Brewery, www.klasterni-pivovar.cz/home

��  KONTAKT DLA MICE
Prague Convention Bureau,
www.pragueconvention.cz
Rytířská 398/26, 110 00 Prague, 
Czech Republic
tel.: +420 224 235 159, 
e-mail: info@pragueconvention.cz

DOBRZE WIEDZIEĆ!
Pra gue Vi si tor Pass – to wpro wa dzo na do użyt ku w tym ro ku kar ta tu ry stycz na, upraw nia ją ca do nie li mi to wa -
nych prze jaz dów wszyst ki mi środ ka mi ko mu ni ka cji miej skiej w Pra dze. Oprócz te go jej po sia dacz uzy sku je bez -
płat ny wstęp do naj bar dziej atrak cyj nych tu ry stycz nie miejsc w cze skiej sto li cy, w tym m.in. do Zam ku Pra skie go,
Ra tu sza Sta ro miej skie go z ze ga rem astro no micz nym Or loj, zoo oraz wie lu mu ze ów i ga le rii (li sta jest ca ły czas ak -
tu ali zo wa na). Z po mo cą kar ty moż na też wy po ży czyć ro wer, wy brać się na rejs wi do ko wy po We łta wie, sko rzy -
stać z usług prze wod ni ka oraz zy skać spo ro in nych zni żek. 
Pra gue Vi si tor Pass to do bry po mysł nie tyl ko dla tu ry stów in dy wi du al nych, ale też dla osób po dró żu ją cych służ -
bo wo i grup MI CE – szcze gól nie, że po ru sza nie się ko mu ni ka cją miej ską po cen trum Pra gi jest bar dzo wy god ne i po -
zwa la za osz czę dzić spo ro cza su. Dla or ga ni za to rów to też spo re oszczęd no ści fi nan so we, zwią za ne z re zy gna cją
z pry wat nych trans fe rów. Kar ta ofe ro wa na jest w trzech wa rian tach cza so wych – dwu dnio wym, trzy dnio wym
i pię cio dnio wym (48 godz. za 1800 ko ron, 72 godz. za 2450 ko ron lub 120 godz. za 3600 ko ron) od chwi li ak ty -
wa cji. Moż na ją ku pić w punk tach sprze da ży, ale co waż ne tak że on li ne, w apli ka cji mo bil nej. 
Wię cej in for ma cji: www.pra gu evi si tor pass.eu
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Oczekiwania
SĄ WYSOKIE

Czy praski przemysł spotkań mocno zmienił się po pandemii?
Nasi klienci doskonale wiedzą czego mogą się spodziewać po Pradze, ich oczekiwa-
nia są w związku z tym naprawdę wysokie. W tym aspekcie akurat niewiele się zmie-
niło. Zmieniły się natomiast ich zachowania zakupowe. Przede wszystkim mam
na myśli czas pomiędzy wysyłanymi zapytaniami, a datami realizacji, których te zapy-
tania dotyczą. Ten okres w ostatnich miesiącach znacząco się skrócił, wiele firm i kor-
poracji czeka z podjęciem decyzji o przygotowaniu incentive, ale także innych
wydarzeń MICE, dosłownie do ostatniej chwili. Ze względu na uwarunkowania ryn-
kowe, sytuację w swoich branżach, niepewne przewidywania budżetowe etc. Dla nas
– jako dla organizatorów – to oczywiście wyzwanie, ponieważ musimy przygotować
odpowiednią ofertę w bardzo krótkim terminie. Dajemy radę, chociaż nie zawsze jest
to łatwe, chociażby ze względu na zajętość obiektów. Dlatego tym bardziej cieszy
mnie to, że w Pradze w ostatnim czasie powstało wiele nowych, ciekawych venues,
które uzupełniają ofertę. Kolejne inwestycje są zresztą w drodze. Infrastruktura hote-
lowa i konferencyjna w naszym mieście, chociaż od lat jest na wysokim poziomie, sta-
je się dzięki temu jeszcze lepsza. Jesteśmy w stanie cały czas czymś naszych gości
zaskakiwać.

O jakich obiektach mówimy?
Jest ich sporo. Dobrym przykładem mogą być położone praktycznie obok siebie zu-
pełnie nowe hotele Andaz Prague i The Julius, w których organizowaliśmy już kilka
eventów. Oprócz tego, że są niezwykle ciekawymi i ekskluzywnymi projektami, wy-
różnia je też to, że świetnie wpisały się w tkankę miasta. Ich inwestorzy zadbali, aby
przynosiły korzyści nie tylko przyjeżdżającym do nich turystom, ale także mieszkań-
com Pragi. Wszystko za sprawą pięknie odnowionych budynków, wyremontowanych
przestrzeni pomiędzy tymi hotelami, stworzenia ogólnodostępnych barów i restaura-
cji czy przestrzeni do wypoczynku. Podobnie będzie w przypadku mającego się do-
piero otworzyć Fairmont Golden Prague (dawny InterContinental Prague – przyp.
red.). Część jego ogrodu będzie dostępna publicznie.

Jaka jest optymalna długość pobytu grup MICE w Pradze? Jakie programy
cieszą się największym zainteresowaniem?
Myślę, że w przypadku incentive to 3-4 noce. Ten czas pozwala nam na pokazanie nie
tylko samego miasta, ale też jego okolic. Dobrym pomysłem jest chociażby jednodnio-
wa wycieczka do Kutnej Hory, ale też do położonych nieco dalej Czeskiego Krumlo-
wa czy Czeskiej Szwajcarii. Poza tym grupy z bardziej odległych destynacji, w tym
m.in. z Azji czy Ameryki Północnej, chętnie łączą pobyt w Czechach z wizytą w innych
europejskich krajach. Dlatego wysyłamy ich np. do Drezna. Dobre położenie i skomu-
nikowanie Pragi pozwala na tworzenie takich ciekawych, łączonych programów.

Z Danielem Nedvědem, wiceprezesem zarządu Prague Convention
Bureau oraz general managerem w firmie Asiana MICE – Europea
Travel o pomysłach na spędzenie czasu w Pradze, ale też pracy
w nowej rzeczywistości oraz aktywnościach CSR i legacy rozmawia
Michał Kalarus.

Wracając jednak do samej stolicy, poza zwiedzaniem jej największych
zabytków i atrakcji turystycznych (często przygotowywanych w for-
mie ciekawych gier miejskich, mających dodatkowo wartości team-
buildingowe) dużym zainteresowaniem cieszą się też różnego
rodzaju warsztaty, m.in. z produkcji i malowania szkła czy warzenia
piwa, z którego słynie przecież nasz kraj. Takie workshopy łączone
są dodatkowo z opowieściami mającymi na celu przybliżenie historii
i kultury danego miejsca, biorą w nich udział profesjonaliści w swo-
ich dziedzinach. Owoce pracy uczestników – czy to w postaci szkla-
nych dzieł sztuki czy uwarzonego przez nich piwa – są oczywiście
przekazywane im później na pamiątkę. Każdy taki scenariusz czy
atrakcja może być przygotowany indywidualnie, z uwzględnieniem
specyficznych potrzeb danego klienta. Ostatecznie chodzi przecież
o dobrą zabawę, ale też integrację, budowanie lojalności i motywo-
wanie zespołu.

W ostatnim czasie dużo uwagi przyciągają też kwestie zwią-
zane ze zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzial-
nością biznesu czy podejściem legacy… co Praga jest w stanie
zaoferować swoim klientom pod tym względem?
Na tego typu elementy zaczęliśmy zwracać uwagę stosunkowo daw-
no, jeszcze przed pandemią. Takie były po prostu oczekiwania ryn-
ku wewnętrznego – czeskich firm i korporacji. Dało nam to
know-how i pozwoliło przygotować się do działania na szerszą ska-
lę. Organizowaliśmy m.in. programy wspierające podopiecznych
z domów dziecka (uczestnicy jednego z wyjazdów incentive kupili
rowery, które później były przez nich składane wspólnie z dziećmi,
pojawiały się też inicjatywy związane z budową placów zabaw etc.).
Nie brakuje też akcji mających na celu zwrócenie uwagi na kwestie
środowiskowe, w tym zachęcających do korzystania z transportu pu-
blicznego, ale też takich, jak sprzątanie lasu czy budowa karmników
dla ptaków. Tego typu inicjatywy dobrze się sprawdzają. Poza oczy-
wistymi korzyściami zapadają na długo w pamięci zaproszonych go-
ści. Wywołują dobre wspomnienia, poczucie, że zrobiło się coś
pożytecznego.


