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Sheraton Grand Kraków (Powiśle 7) 
 

9.00-9.30 rejestracja Gości 
9.00-10.30 

Biznes idzie do Krakowa. Jak wzmacniać przewagę inwestycyjną stolicy Małopolski? 
10.30-11.00 przerwa 

11.00-12.00 
Hotele. Kraków to magnes dla inwestorów i sieci 

hotelarskich 

11.00-12.00 
PropertyDesign.pl – Workplace talks 

3T – to już nie ewolucja, ale prawdziwa rewolucja 
12.00-12.30 przerwa 

12.30-13.30 
Magazyny. W cieniu Górnego Śląska. Jak pobudzić 

sektor do wzrostu? 

12.30-13.30 
PropertyDesign.pl – Workplace talks 

Short stories – Jak to się robi? 
13.30-14.00 lunch 

14.00-15.00 
Centra Handlowe. Nowe lokalizacje na handlowej 

mapie Krakowa 

14.00-15.00 
Kadry. Co dziś boli inwestora? Brak rąk do pracy! 

15.00-15.15 przerwa 
15.15-16.15 

Biura.  Kraków – kluczowa lokalizacja w globalnej układance Kraków to cel dla największych na świecie 
centrów usług biznesowych 

 
9.00-10.30 sesja inauguracyjna 
Biznes idzie do Krakowa. Jak wzmacniać przewagę inwestycyjną stolicy Małopolski? 
Kraków ma swoją markę wśród zagranicznych inwestorów. W prestiżowym rankingu Tholons Top 100 
Outsourcing Destinations, prezentującym najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla branży SSC/BPO oraz IT 
Outsourcing, stolica Małopolski na dobre zagościła w pierwszej 10. Jest pierwszym, nieazjatyckim miastem w 
tym zestawieniu, wyprzedzając takie potęgi jak kostarykańskie San José czy chińskie miasta: Szanghaj i Pekin. 
Na co postawić, by miasto wygrywało wyścig o pozyskanie nowych inwestycji i biznes mógł dalej się 
dynamicznie rozwijać? Jaka jest rola władz lokalnych w kreowaniu i promowaniu lokalizacji pod kolejne projekty 
dla inwestorów? 
 
11.00-12.00 sesja tematyczna 
Hotele. Kraków to magnes dla inwestorów i sieci hotelarskich 
Otwarcie Centrum Kongresowego czy TAURON Kraków Areny, a także dynamiczny rozwój sektora usług 
biznesowych skutkują silnym rozwojem turystyki biznesowej. Czy blisko 150 skategoryzowanych hoteli w 
mieście wystarczy? Jakich obiektów brakuje? Jak utrzymać pozycję na tak konkurencyjnym rynku? 
 
11.00-12.00 PropertyDesign.pl – Workplace talks 
3T – to już nie ewolucja, ale prawdziwa rewolucja 
Środowisko pracy błyskawicznie się zmienia. Inwestorzy i architekci muszą złapać to tempo. Jak projektować 
dla pokolenia nowoczesnych technologii? Biuro dla millenialsa – jakim wyzwaniem dla biznesu są nowe 
pokolenia pracowników? Technologia, talent, tolerancja – ile 3T kosztuje pracodawcę? 
 
12.30-13.30 sesja tematyczna 
Magazyny. W cieniu Górnego Śląska. Jak pobudzić sektor do wzrostu? 
W jaki sposób zachęcić inwestorów do lokalizacji magazynów w tej części Polski? Czy sytuację odmieniłaby 
północna obwodnica miasta oraz dogodne połączenia w kierunku Warszawy? A może kluczowy jest deficyt 
działek inwestycyjnych, co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w ich wysokich cenach? 
 
12.30-13.30 PropertyDesign.pl – Workplace talks 
Short stories – Jak to się robi? 
Oddajemy scenę wybitnym architektom i projektantom. Przedstawiamy najbardziej spektakularne projekty i 
aranżacje budynków oraz wnętrz komercyjnych 
 
14.00-15.00 sesja tematyczna 
Centra Handlowe. Nowe lokalizacje na handlowej mapie Krakowa 
Modernizacje, rozbudowy i re-modeling istniejących galerii – tak dziś rozwija się krakowski rynek centrów 
handlowych. Liderom rośnie jednak poważna konkurencja. Jak w najbliższych latach zmieni się układ sił na 
krakowskim rynku centrów handlowych? Jakich miejsc do handlu potrzeba jeszcze w mieście? Jak wygląda 
zainteresowanie najemców tą lokalizacją? 
 



	

	

14.00-15.00 sesja tematyczna 
Kadry. Co dziś boli inwestora? Brak rąk do pracy! 
Brak dobrze wykształconej siły roboczej to jedno z największych zagrożeń dla przyszłości polskiej gospodarki. 
Jak zapewnić dostęp do wystarczającej liczby pracowników w Krakowie i Małopolsce? W jaki sposób podnieść 
efektywność pracy? Na czym polega mądra polityka edukacyjna i czy Kraków ją stosuje? Czy ratunkiem dla 
pracodawców może być dopływ imigrantów? 
 
15.15-16.15 sesja tematyczna 
Biura.  Kraków – kluczowa lokalizacja w globalnej układance Kraków to cel dla największych na świecie 
centrów usług biznesowych 
Na inwestorach z jakich sektorów zależy miastu najbardziej? Czy Kraków stawia na specjalizację i w jakich 
branżach? 
 


