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Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach  

najlepszym miejscem eventowym w Polsce 

 

Katowice, 29 kwietnia 2022 r. – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

zostało docenione w dziesiątej edycji konkursu MP Power Awards® 2021. Wyróżnienie 

w kategorii MP Power Venue przyznawane jest miejscom i obiektom z największym 

potencjałem do organizacji spotkań i wydarzeń. Wręczenie nagród odbyło się 27 kwietnia 

br. w Warszawie. 

 

– Kolejny raz wracamy z gali MP Power Awards z nagrodami. W dziesiątej edycji plebiscytu – 

pierwszego konkursu branży eventowej premiującego najlepsze realizacje i praktyki we 

wszystkich jej sektorach – Katowice pojawiły się aż czterokrotnie! Co najważniejsze, 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe otrzymało kolejny raz prestiżowy tytuł najlepszego 

miejsca eventowego i nagrodę MP Power Venue 2021 – mówi Marcin Stolarz, prezes 

zarządzającej Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem firmy PTWP Event 

Center.  

 

Konkursowe jury doceniło Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach za 

rozwiązania stwarzające możliwość realizacji różnorodnych wydarzeń, politykę współpracy 

z branżą spotkań, czy innowacyjność w 2021 r.  Katowickie Centrum także w tym roku 

w harmonogramie ma wiele prestiżowych wydarzeń. W kwietniu odbył się w nim XIV 

Europejski Kongres Gospodarczy – największa gospodarcza impreza w Europie Centralnej 

z frekwencją ponad 9 tys. uczestników na miejscu, 6 tys. śledzących dyskusje online oraz 

ponad 550. akredytowanych dziennikarzy. Wśród zaplanowanych w najbliższym czasie imprez 

są m.in. Światowe Forum Miejskie (WUF) ONZ, najważniejsza globalna konferencja 

poświęcona polityce miejskiej, zrównoważonej urbanizacji i rozwojowi miast (przewidywana 
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frekwencja to 20 000 osób), Tauron Nowa Muzyka, Mistrzostwa Europy we Florystyce oraz 

Mistrzostwa Świata Piłki Ręcznej Mężczyzn 2023. 

 

Konkursowe jury wyróżniło również jedną z imprez, która 21 sierpnia 2021 r. odbyła się na 

placu przed Spodkiem i na zielonym tarasie Międzynarodowego Centrum Kongresowego 

w  Katowicach. W kategorii stacjonarny Event Promocja Marki nagrodzono widowiskowy Red 

Bull RoofRide Katowice (klient: Red Bull, agencja: snowPR, Ten Team). W kategorii najlepszych 

Kongresów bezsprzecznie wygrało wydarzenie o międzynarodowej randze – Internet 

Governance Forum. Prestiżowy Szczyt Cyfrowy na terenie Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego w grudniu 2021 realizowały agencje Berm i El Padre na rzecz Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i polskiego Ministerstwa Cyfryzacji. Do grona zwycięzców dołączył 

także nowo otwarty hotel Mercure Katowice Centrum, otrzymując nagrodę w kategorii 

Zielony Obiekt. 

 

– Gratulujemy także zespołom, które odbierały nagrody za najlepsze wydarzenia minionego 

roku, odbywające się w naszych katowickich przestrzeniach i wszystkim nagrodzonym – 

dodaje prezes PTWP Event Center. 

 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach jest połączone ze Spodkiem 

podziemnym przejściem i stanowią jedną z największych aren spotkań kongresowo-

wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. Obiekty mogą pomieścić łącznie 26000 

osób. 

 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe łączy w sobie funkcję kongresową, konferencyjną, 

wystawienniczą, targową i widowiskową, umożliwiając organizację zarówno 

międzynarodowych wydarzeń dla kilkunastu tysięcy osób, jak i kameralnych spotkań 

biznesowych. To miejsce do realizacji kongresów łączących w sobie elementy spotkań 

plenarnych, warsztatów, prelekcji i bankietów. Obiekt sprawdza się również podczas 
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uroczystych gali, firmowych jubileuszów oraz wydarzeń rozrywkowych. Sąsiadujący z MCK 

Spodek to nie tylko arena koncertów i wydarzeń sportowych rangi mistrzostw świata; to 

również uniwersalna przestrzeń, w której realizowane są oryginalne bale i bankiety oraz 

wydarzenia targowe i wystawiennicze.  

 

Meeting Planner Power Awards jest konkursem poświęconym branży eventowej,  

poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach. Celem konkursu jest 

wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie 

miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości  

i ekspertów branży. Organizatorem konkursu i gali MP Power Awards jest portal 

MeetingPlanner.pl.  

### 

 

Informacje o Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, 
obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.  
MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę - popularne miejsce spotkań 
mieszkańców regionu - przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 
8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 
38 tys. metrów kwadratowych.  
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.mckkatowice.pl  
www.facebook.com/mckkatowice  
www.instagram.com/mckkatowice/ 
 

Informacje o Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku 
w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon 
architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny 
Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę 
gimnastyczną oraz hotel. 
 
Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną z największych aren 
spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.spodekkatowice.pl 
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www.facebook.com/halaspodek 
www.instagram.com/spodekkatowice 
 
Informacje o PTWP Event Center 

PTWP Event Center to zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą 
Widowiskowo-Sportową Spodek spółka z Grupy PTWP.  
 
Dodatkowe informacje: 

Aneta Miler, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 609 880 115 E. aneta.miler@imagopr.pl    
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