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MICE

Elastyczne i w pełni wyposażone po-
wierzchnie eventowe, przestrzeń restaura-
cyjna, komfortowe pokoje dla uczestników
wydarzeń oraz strefa spa i wellness. To tylko
niektóre udogodnienia, jakie czekają na
gości Radisson Hotel & Suites, Gdańsk –
nowego hotelu znajdującego się w samym
sercu Gdańska.

IDEALNA LOKALIZACJA
Usytuowanie –– na Wyspie Spichrzów, tuż

przy zabytkowym Starym Mieście, w pobliżu
wielu atrakcji turystycznych – to bez wątpie-
nia jeden z najważniejszych atutów obiektu.
Niedaleko stamtąd do Długiego Targu, głów-
nej dzielnicy handlowo-restauracyjnej z za-
bytkowymi kamienicami i słynną fontanną
Neptuna. W odległości zaledwie 1,5 km znaj-

duje się główny dworzec kolejowy, który
zapewnia dogodne połączenia m.in. z War-
szawą i Krakowem. Międzynarodowy port
lotniczy im. Lecha Wałęsy oddalony jest tyl-
ko o 16 km (ok. 25 min jazdy samochodem).

Siedmiopiętrowy Radisson Hotel & Suites,
Gdańsk stanowi część większego kompleksu
DEO Plaza, łączącego przestrzenie handlo-
we i usługowe. Dzięki temu na gości, prak-
tycznie na miejscu, czeka szeroki wybór
ciekawych sklepów i restauracji. Kompleks
w naturalny sposób kontynuuje tradycje ar-
chitektoniczne, charakterystyczne dla stare-
go Gdańska, które zostały wzbogacone
o nowoczesne akcenty. W budynek hotelu
wkomponowano pozostałości spichlerzy
Deo oraz Woli Łeb, szczególny nacisk poło-
żono też na zastosowanie naturalnych mate-

riałów, takich jak bursztyn bałtycki, cerami-
ka, cegły, wprowadzono poza tym duże ilości
przeszkleń i stali. Za projekt hotelu odpo-
wiedzialne było biuro architektoniczne KD
Kozikowski Projekt, a aranżacją wnętrz zaję-
ła się pracownia LOFT Magdalena Adamus.

BOGATA OFERTA
Turystów biznesowych i przedstawicieli

branży MICE najbardziej powinien zainte-
resować fakt, że Radisson Hotel & Suites,
Gdańsk posiada łącznie aż 1000 mkw. po-
wierzchni eventowej. To idealne miejsce
na organizację spotkania firmowego, kon-
gresu czy konferencji, w której udział będzie
mogło wziąć aż 700 osób, lub eleganckiego
bankietu dla 350 uczestników. W obiekcie
znajduje się 9 sal o powierzchni od 46 do

BRANŻOWE BADANIA JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄ, ŻE KONGRESY, KONFERENCJE I EVENTY
NAJCZĘŚCIEJ LOKOWANE SĄ W HOTELACH. ORGANIZATORZY WYDARZEŃ NIE BEZ POWODU

WYBIERAJĄ WŁAŚNIE TE OBIEKTY, W KTÓRYCH W JEDNYM MIEJSCU DOSTĘPNA JEST
CAŁA NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA. A JEŚLI OPRÓCZ TEGO OBIEKT POŁOŻONY JEST W DOGODNEJ

LOKALIZACJI, W JEDNYM Z NAJCHĘTNIEJ ODWIEDZANYCH MIAST W POLSCE, W POBLIŻU
NAJCIEKAWSZYCH ATRAKCJI MIEJSKIEJ STARÓWKI – DECYZJA JEST PROSTA.

RADISSON HOTEL
& SUITES, GDAŃSK

THINK VENUE – PROMOCJA ��  
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90 mkw., z mo bil ny mi ścia na mi. Da je to po -
nad 20 moż li wych kom bi na cji po łą cze nia sal
kon fe ren cyj nych, w za leż no ści od in dy wi du -
al nych po trzeb zgła sza nych przez zle ce nio -
daw ców. Uzu peł nie nie ofer ty sta no wi foy er
kon fe ren cyj ne, z któ re go roz po ście ra się
pięk ny wi dok na Mo tła wę. Ca łość wy po sa -
żo na jest oczy wi ście w no wo cze sny sprzęt
kon fe ren cyj ny i mul ti me dial ny.

Do dys po zy cji go ści, w tym uczest ni ków
wy da rzeń, od da no 341 po koi i apar ta men tów,
in spi ro wa nych skan dy naw skim de si gnem.
Do dat ko wo ho tel dys po nu je spo rą prze strze -
nią re stau ra cyj ną – Bar i Lo un ge są w sta nie
po mie ścić do 70 osób, na to miast dwu po zio -
mo wa re stau ra cja Deo zo sta ła za pro jek to -
wa na tak, aby przy jąć na wet 300 go ści.
Na atrak cyj ność ofer ty kon fe ren cyj nej wpły -
wa też bo ga te za ple cze usług do dat ko wych,
stwa rza ją cych sze ro kie moż li wo ści spę dza nia
cza su wol ne go. Uczest ni cy wy da rzeń po dłu -
giej kon fe ren cji czy bo ga tym w pre lek cje
kon gre sie mo gą ak tyw nie spę dzić czas na si -
łow ni czy ba se nie, na mi ło śni ków za bie gów
re lak sa cyj nych cze ka z ko lei stre fa spa. 

BEZ PIECZ NY EVENT
W ob li czu pan de mii CO VID -19 bar dzo

waż nym aspek tem sta ło się bez pie czeń stwo
sa ni tar ne uczest ni ków wy da rzeń. Ich or ga -
ni za cja w cza sach ko ro na wi ru sa jest nie ma -
łym wy zwa niem. Dla te go Ra dis son Ho tel
& Su ites, Gdańsk prze pro wa dził do głęb ną
ana li zę wszyst kich już ist nie ją cych za sad
w za kre sie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -

wia, a na stęp nie wraz z gru pą eks per tów,
do ko nał ko niecz nych zmian i ulep szeń, 
aby do sto so wać je do pro ble mów z ja ki mi
przy szło nam się dzi siaj mie rzyć. Za sa dy 
te m.in. wska zu ją ko niecz ność obec no ści 
sta cji sa ni tar nych do de zyn fek cji rąk we
wszyst kich wej ściach do ho te lu, na ka zu ją
uży cie środ ków ochro ny oso bi stej czy ekra -
nów ochron nych. 

Zwięk szo na zo sta ła też czę sto tli wość oraz
do kład ność sprzą ta nia i de zyn fek cji. Do dat -
ko wo na ob sza rze ca łe go ho te lu, wli cza jąc
w to po wierzch nie kon fe ren cyj ne, za cho wa -
ny jest od po wied ni dy stans so cjal ny. 

� Agniesz ka Ju re wicz

PRZESTRZENIE DLA MICE: 
� CAŁKOWITA POWIERZCHNIA

EVENTOWO-KONFERENCYJNA:
711 mkw. i 300 mkw. foyer 

� POJEMNOŚĆ: w układzie teatralnym – 
do 700 osób, w ustawieniu bankietowym –
350 osób, w ustawieniu typu klasa – 
300 osób

� SALE KONFERENCYJNE: 9 sal
konferencyjnych z mobilnymi ścianami
(ponad 20 możliwych kombinacji połączeń 
sal konferencyjnych) – 8 sal ze światłem
dziennym, z czego 3 z widokiem na Motławę 
��  Sala 1: powierzchnia: 53,56 mkw.,
ustawienie: teatralne: 45 os., 
szkolne: 21 os., bankietowe: 30 os.
��  Sala 2: powierzchnia: 63,13 mkw.,
ustawienie: teatralne: 45 os., szkolne: 24 os.,
bankietowe: 40 os.
��  Sala 3: powierzchnia: 50,7 mkw.,
ustawienie: teatralne: 40 os., szkolne: 18 os.,
bankietowe: 30 os.
��  Sala 4: powierzchnia: 81,47 mkw.,
ustawienie: teatralne: 60 os., szkolne: 54 os.,
bankietowe: 60 os.
��  Sala 5: powierzchnia: 90,14 mkw.,
ustawienie: teatralne: 60 os., szkolne: 54 os.,
bankietowe: 80 os.
��  Sala 6: powierzchnia: 63,88 mkw.,
ustawienie: teatralne: 35 os., szkolne: 30 os.,
bankietowe: 30 os.
��  Sala 7: powierzchnia: 55,39 mkw.,
ustawienie: teatralne: 50 os., szkolne: 21 os.,
bankietowe: 40 os.
��  Sala 8: powierzchnia: 61,45 mkw.,
ustawienie: teatralne: 50 os., szkolne: 24 os.,
bankietowe: 40 os.
��  Sala 9: powierzchnia: 46,49 mkw.,
ustawienie: teatralne: 32 os., szkolne: 17 os.,
bankietowe: 30 os.

� Wyposażenie: wbudowane wyposażenie
multimedialne (ekrany, darmowe Wi-Fi dla
uczestników, dotykowe ekrany kontrolne)

RADISSON HOTEL 
& SUITES, GDAŃSK
� KONTAKT: ul. Chmielna 10-25, 

80-748 Gdańsk, tel.: +48 (58) 600 28 88,
e-mail: info.gdansk@radisson.com

� LOKALIZACJA: 1,5 km od głównego
dworca kolejowego, 10 km od Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo
i 16 km od Portu Lotniczego im. Lecha
Wałęsy

� POKOJE: 341 pokoi – w tym 37 suite, 
8 junior suite, 3 apartamenty
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Jak, na pod sta wie swo ich do świad czeń, scha rak -
te ry zo wał by Pan ry nek MI CE w Trój mie ście?

Pa trząc przez pry zmat 2019 r. ry nek wy da wał się usta -
bi li zo wa ny. Szcze gól nie do brze wy pa da ły mie sią ce ta kie
jak maj, czer wiec, wrze sień i paź dzier nik. To wy so ki se -
zon. Przy tak du żej licz bie obiek tów klu czo wa z per -
spek ty wy za pew nie nia opty mal ne go ob ło że nia, jest
pro mo cja Trój mia sta ja ko ca ło rocz nej de sty na cji biz ne so -
wej. Te wy sił ki mu szą być sko or dy no wa ne. Na szczę -
ście Gdańsk co raz czę ściej z po wo dze niem wal czy
o pra wo or ga ni za cji du żych mię dzy na ro do wych even -
tów. To ko rzyst nie wpły wa na ob ło że nie ho te li, ale też
na roz po zna wal ność de sty na cji. 

Ja kie moż li wo ści dla or ga ni za to rów even tów ofe -
ru je Ra dis son Ho tel & Su ites, Gdańsk?

Dzi siaj je ste śmy je dy nym ho te lem w Gdań sku, któ ry
dys po nu je tak du żą licz bą po koi – ma my ich aż 341. 
Do dat ko wo, w ho te lu znaj du je się prze strzeń kon fe ren -
cyj na o łącz nej po wierzch ni 1000 mkw. oraz po łą czo -
na z tą prze strze nią re stau ra cja mo gą ca po mie ścić
do 300 osób. Sa la kon fe ren cyj na wy po sa żo na jest w mo -
bil ne ścia ny, co da je ela stycz ność w przy go to wa niu jej
zgod nie z ocze ki wa nia mi or ga ni za to ra. Na przy kład: 
je ste śmy w sta nie zor ga ni zo wać spo tka nie w jed nej sa li
ple nar nej dla 250 osób, a póź niej po dzie lić gru pę i przy -
go to wać prze strzeń dla niej w 6 mniej szych sal kach. 
Na le ży wspo mnieć, że ca ła sa la po mie ści jed no cze -
śnie 700 osób w usta wie niu te atral nym.

Co jesz cze, po za po wierzch nią even to wą i kon -
fe ren cyj ną, mo gą Pań stwo za pro po no wać klien -
tom?

Lo ka li za cję na Wy spie Spi chrzów oraz nie po wta rzal -
ny wi dok na Mo tła wę z czę ści po koi oraz sal kon fe ren -
cyj nych. Bli skość rze ki spra wia, że go ście chęt nie
ko rzy sta ją z rej sów jach ta mi i in nych wod nych atrak cji.
Nasz obiekt po ło żo ny jest w kom plek sie DEO Pla za,
gdzie mo że my zna leźć wie le re stau ra cji i lo ka li usłu go -
wych, co da je do dat ko we moż li wo ści spę dza nia cza su
wol ne go. 

W ho te lu znaj du je się rów nież Wel l ness oraz Pra -
na SPA. To miej sce, w któ rym moż na się zre lak so wać

i od po cząć – w ba se nie, czy w jed nej z kil ku saun. Ma -
my tak że 5 ga bi ne tów za bie go wych, w któ rych za bie gi
wy ko ny wa ne są przez te ra peut ki z Ba li. 

Gdańsk sta le zwięk sza też swo ją ofer tę kul tu ral no -
-roz ryw ko wą. War to wspo mnieć o wy jąt ko wych
miej scach, któ re po wsta ły sto sun ko wo nie daw no. To
Mu zeum II Woj ny Świa to wej, Eu ro pej skie Cen trum 
So li dar no ści czy Te atr Szek spi row ski. W ostat nim cza -
sie, obok Jar mar ku Św. Do mi ni ka, co raz więk szą po -
pu lar no ścią cie szy się Jar mark Świą tecz ny. W 2021 r.
Gdańsk bę dzie or ga ni za to rem Fi na łu Li gi Eu ro py UEFA,
co za pew ni mia stu do dat ko wą pro mo cję oraz zwięk -
szy roz po zna wal ność po za gra ni ca mi kra ju. Or ga ni za -
to rzy wy jaz dów in te gra cyj nych ma ją więc ogrom ne
po le do po pi su. Mo gą po za tym ko rzy stać z ak tyw no ści
wod nych, in fra struk tu ry ro we ro wej, wę dro wać szla -
kiem bursz ty nu. 

Pro szę po wie dzieć coś wię cej o oso bach, któ re
pra cu ją w Ra dis son Ho tel & Su ites, Gdańsk?
Na ja kie wspar cie z ich stro ny mo gą li czyć or ga -
ni za to rzy wy da rzeń?

Nasz ze spół to gru pa pa sjo na tów ho te lar stwa oraz
pro fe sjo na li stów – mło dych, ale z ogrom nym do świad -
cze niem. Więk szość osób jest z na mi od po wsta nia 
ho te lu lub zo sta ła za trud nio na jesz cze przed je go
otwar ciem – w tzw. fa zie pre -ope nin gu. Pra ca przy ta -
kim pro jek cie przy cią ga lu dzi am bit nych, któ rzy nie bo -
ją się wy zwań. Każ dy z nas ma do świad cze nie, któ re
prze ło ży li śmy na pra cę w tym wy jąt ko wym miej scu,
co po zwo li ło z suk ce sem re ali zo wać pierw sze even ty.
Ra dis son in we stu je w szko le nia dla per so ne lu, co jest
wi docz ne w an kie tach za do wo le nia na szych go ści.

Or ga ni za to rzy wy da rzeń mo gą li czyć na wspar cie
dzia łu sprze da ży kon fe ren cji i even tów. Kie row nik kon -
fe ren cji od po wia da za jej re ali za cję od mo men tu przy -
go to wa nia ofer ty do jej roz li cze nia i pod su mo wa nia.
W trak cie trwa nia even tu nad wszyst kim czu wa kie row -
nik ope ra cyj ny, któ ry w po ro zu mie niu z sze fem kuch ni
oraz ze spo ła mi: re cep cji, tech nicz nym i IT, pil nu je aby
spo tka nie prze bie gło pra wi dło wo. Za każ dym ra zem
sztab lu dzi pra cu je na za do wo le nie klien ta MI CE, bez
wzglę du na wiel kość wy da rze nia. 

Ja kie szcze gól ne im pre zy od by ły się do tej po ry
w Ra dis son Ho tel & Su ites, Gdańsk?

Ho tel wszedł na ry nek w mar cu 2019 r. By ło to 
de fac to otwar cie je go pierw szej czę ści z prze strze nią
kon fe ren cyj ną, 139 po ko ja mi oraz re stau ra cją i ba rem.
We wrze śniu 2019 r. od da li śmy ko lej ne 202 po ko je,
a w grud niu otwo rzy li śmy cen trum SPA. Do tych czas,
zor ga ni zo wa li śmy już po nad 200 wy da rzeń, któ rych po -
ziom skom pli ko wa nia wa hał się od pro stej kon fe ren cji
z prze rwą ka wo wą i lun chem po kon fe ren cję z li ve 
stre amin giem i wie czor ną ko la cją ga lo wą na 400 osób.
Praw dzi wą wi sien ką na tor cie był kon cert to po wej
gwiaz dy mu zy ki dla 400 osób. Dzi siaj dzia ła my w nie co
prze mo de lo wa nym try bie or ga ni zu jąc kon fe ren cje hy -
bry do we, przy wy ko rzy sta niu naj now szych roz wią zań
tech no lo gicz nych, co po zwa la bu do wać mo sty ko mu ni -
ka cji nie tyl ko po mię dzy mia sta mi, ale i pań stwa mi. 

Oczy wi ście naj więk sze wra że nie ro bią te spo tka nia,
pod czas któ rych na sza prze strzeń zmie nia się nie do
po zna nia – po przez świa tło, sce nę czy aran ża cję. Je dy -
ne, co po zo sta je nie zmien ne, to za chwy ca ją cy wi dok
na Mo tła wę i ka mie nicz ki Głów ne go Mia sta.

Ja kie sta wia ją so bie Pań stwo ce le na naj bliż sze
la ta? 

Ra dis son Ho tel & Su ites to to po wy obiekt w Gdań -
sku. Po mi mo nie sprzy ja ją cych cza sów na pod sta wie
do stęp nych da nych mo gę po wie dzieć, że do sko na le
od na lazł się na na sy co nym ryn ku. Od po cząt ku by li śmy
na sta wie ni na or ga ni za cję kon fe ren cji i even tów oraz
noc le gi go ści biz ne so wych. Spe cy fi ka Gdań ska spra wia
rów nież, że week en dy oraz wa ka cje są bar dzo moc ne
– w prze ci wień stwie cho ciaż by do War sza wy. Przy ta -
kiej wiel ko ści ho te lu klu czo we jest zbu do wa nie od po -
wied nie go „bu si ness mi xu” i ba zy klien tów. W ta ki
spo sób, by obiekt nie był uza leż nio ny od jed ne go seg -
men tu ryn ku czy ka na łu dys try bu cji. 

Je że li cho dzi o naj bliż sze la ta, w dal szym cią gu chce -
my być li de rem pod wzglę dem klu czo wych dla bran ży
wskaź ni ków, ale rów nież ocen po zo sta wia nych przez
go ści. Bio rąc pod uwa gę, że po daż miejsc ho te lo wych
w Trój mie ście ca ły czas ro śnie, bę dzie to nie ma łym wy -
zwa niem.  AJ

NASZ ZESPÓŁ 
TO GRUPA PASJONATÓW 
I PROFESJONALISTÓW 
Organizatorzy wydarzeń mogą liczyć na wsparcie działu sprzedaży konferencji i eventów.
Za każdym razem sztab ludzi pracuje na zadowolenie klienta MICE – mówi Andrzej
Pogorzała, dyrektor sprzedaży i marketingu Radisson Hotel & Suites, Gdańsk. 


