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– Osobiste podejście oznacza, że potrzeby
naszych klientów są dla nas najważniejsze.
Każda z nich ma priorytetowe znaczenie.
Dlatego nawet jeżeli ich życzenia okażą się
najbardziej ekskluzywne i nietypowe, to
w Radisson Blu i Park Inn by Radisson zro-
bimy co w naszej mocy, by zrealizować takie
zamówienie – mówi Magdalena Młynarczyk,
sales & marketing director w krakowskich
hotelach Radisson Blu oraz Park Inn by Ra-
disson. – Co więcej, nad każdym spotkaniem
czuwa dedykowany koordynator, który
na równi z klientem, niczym członek jego ze-
społu, angażuje się w organizację wydarzenia
– dodaje.

Dopełnieniem zaangażowania i osobistego
podejścia jest profesjonalizm. Oznacza obsłu-
gę na najwyższym poziomie – zarówno jeżeli
chodzi o personel, ale także dostarczanie na-
rzędzi niezbędnych do realizacji zlecenia
– od nowoczesnego sprzętu AV, poprzez bez-

płatne szybkie łącze Wi-Fi dla każdego
uczestnika spotkania, po niezbędne artykuły
biurowe. – Nasze hotele są dobrze przygoto-
wane do organizacji zaawansowanych tech-
nologicznie wydarzeń. Zdajemy sobie jednak
sprawę z tego, że spektrum możliwości, a co
za tym idzie oczekiwania klientów, błyska-
wicznie się zmieniają. Dlatego, jeżeli zdarzy
się, że nie posiadamy dokładnie takiego sprzę-
tu, jakiego życzy sobie nasz zleceniodawca,
nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy go wypo-
życzyli – mówi Magdalena Młynarczyk.

Rzecz jasna w całej koncepcji najważniej-
sze jest zadowolenie klienta i dostarczenie
uczestnikom pozytywnych wrażeń, które
zostaną przez nich zapamiętane. – Wszystko
co robimy, robimy po to, by nasi klienci
i partnerzy biznesowi z zadowoleniem
do nas wracali. Abyśmy z czystym sumie-
niem mogli nazywać się liderami w organi-
zacji spotkań na krakowskim rynku

– tłumaczy Magdalena Młynarczyk.
Ze wzgledu na rosnącą i bardzo ambitną

konkurencję, tak zdefiniowany cel wymaga
ciągłego wysiłku, śledzenia najnowszych tren-
dów,doskonaleniasię,kontroliwłasnychdzia-
łań oraz coraz większej kreatywności. Dzięki
miłym akcentom i bardzo dużemu naciskowi
na efekt pozytywnego zaskoczenia, tzw.
„WOW factor”, Radisson Blu Hotel Kraków
wielokrotnie dowiódł, że czynniki składające
się na nową koncepcję Radisson Meetings to
dla jego zespołu „chleb powszedni”. – Wiele
z imprez, które zorganizowaliśmy w ostatnim
czasie było dla naszych klientów prawdziwym
zaskoczeniem. Nie będzie odrobiny przesady
w stwierdzeniu, że mocno i bardzo pozytyw-
nie zapadły w ich pamięć. Wiemy jednak, że
ciepłe emocje trzeba podtrzymywać, dlatego
nasze pomysły i realizacje zaskakują. Często
nawet nas samych – dodaje z uśmiechem
Magdalena Młynarczyk.

W PIERWSZEJ POŁOWIE 2019 R. SIEĆ RADISSON HOTEL GROUP ZAINAUGUROWAŁA NOWY KONCEPT
SPOTKAŃ, OBEJMUJĄCY M.IN. OBECNE W POLSCE HOTELE MARKI RADISSON BLU I PARK INN

BY RADISSON. WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RADISSON MEETINGS OPIERAJĄ
SIĘ NA TRZECH FILARACH OKREŚLANYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW JAKO: OSOBISTE PODEJŚCIE,

PROFESJONALIZM I NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA. FAKTEM JEST, ŻE WIELE HOTELI TEJ MARKI OD DAWNA
MOŻE SŁUŻYĆ ZA WZÓR KAŻDEJ Z TYCH WYTYCZNYCH.

TRZY FILARY SUKCESU
RADISSON MEETINGS
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Podczas pokazu mody „przePROJEKTowani”, zrealizowanego w krakowskim hotelu Radis-
son Blu w ramach tegorocznego Cracow Fashion Week, ubrania prezentowały nie tylko
modelki, ale też „zwykłe” kobiety, które postanowiły wystąpić na wybiegu charytatywnie.
Dwadzieścia wspaniałych kobiet, reprezentujących firmy, z którymi hotel na co dzień
współpracuje, zaprezentowało stroje zaprojektowane przez uznane projektantki mody.
Każda z Pań została właściwie przygotowana do swojej roli, dzięki czemu tego jednego
wieczoru wszystkie uczestniczki mogły poczuć się jak najprawdziwsze modelki.
Dzięki organizacji imprezy i hojności zaproszonych gości udało się sfinansować rehabilitację
małego Oliwiera – podopiecznego Fundacji Poland Business Run.

PRZEPROJEKTOWANI
– CHARYTATYWNY POKAZ MODY

Świąteczna impreza firmowa z reguły wymaga tygodni przygotowań. Finalnie i tak większość
z nich okazuje się bardzo podobna do poprzednich edycji. Krakowski Radisson Blu udowod-
nił, że kolejne firmowe spotkanie bożonarodzeniowe może być jednak dużo bardziej zaska-
kujące. Stąd pomysł na święta w scenerii baśniowej krainy Narnii – w ramach której
hotelowa restauracja zamieniła się w świat dostępny „po drugiej stronie szafy” oraz impreza
w czekoladowym klimacie rodem z filmu „Charlie i Fabryka Czekolady”. Tradycyjne piecze-
nie pierniczków, ozdabianie pralinek czy choinkowych bombek to tylko niektóre z punktów
uwzględnionych w scenariuszu. I zaledwie czubek góry lodowej możliwości hotelu.

NARNIA W KRAKOWIE
CZY CZEKOLADOWE ŚWIĘTA
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

Szef kuchni Łukasz Szymański oraz kucharze krakowskiego hotelu Radisson Blu
nauczyli już gotować wiele osób – zarówno według tradycyjnych przepisów, jak i tych
oryginalnych, nowatorskich. Każdy z nich o jedzeniu i sposobach jego przygotowania
może opowiadać godzinami. Stąd pomysł na kulinarne warsztaty, świetnie
sprawdzające się zarówno jako firmowy team building, niezależna impreza lub
atrakcja uzupełniająca, towarzysząca innego typu eventom. Jeśli zaś życzeniem klienta
jest, aby spotkanie było utrzymane w konwencji eleganckiej zasiadanej kolacji – nic nie
stoi na przeszkodzie. Co więcej, dbając o wszystkich swoich gości już niebawem
Radisson Blu Kraków wprowadza całkowicie wegańskie menu – dedykowane na
potrzeby realizowanych w hotelu spotkań.

KULINARNY TEAM BUILDING
CZY ZASIADANA KOLACJA?
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��  THINK VENUE – PROMOCJA PROMOCJA  – THINK VENUE ��  

Firmowa kolacja w tramwaju, który wyrusza niemalże spod drzwi hotelu 
i przemierza uliczki krakowskiego Starego Miasta? A może wysublimowane lub
tradycyjne śniadanie na statku, podczas rejsu po Wiśle ze startem i metą pod
Zamkiem Królewskim na Wawelu? Każda z tych atrakcji jest w zasięgu ręki.

IMPREZA W TRAMWAJU 
CZY NA STATKU?


