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W załączeniu przekazuj ę informacj ę w zakresie pkt.4 porz ądku obrad Komisji Kultury, Promocji i
Sportu w dniu 05 wrze ś nia 2016r; „Funkcjonowanie Mi ędzynarodowego Centrum Kongresowego — plany
operatora, wyniki, kalendarz imprez". W posiedzeniu Komisji b ęd ą uczestniczy ć i przeprowadzą
prezentacj ę MCK Prezes Zarz ądu Koncesjonariusza — PTWP Event Center Sp. z o.o. Pan Wojciech
Ku ś pik i Wiceprezes Zarz ądu Pan Marcin Stolarz.
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Informacja na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 05.09.2016r.

„Funkcjonowanie Mi ędzynarodowego Centrum Kongresowegc - plany operatora, wyniki,
kalendarz imprez

Na mocy umowy koncesji na us ługi organizacji imprez i zarz ądzania Mi ę dzynarodowym
Centrum Kongresowym (MCK) i Hal ą Widowiskowo Sportow ą Spodek, z dnia 04 lutego 2016r,
operatorem MCK jest spółka PTWP Event Center Sp. z o .o (Koncesjonariusz)

1. Z informacji przekazanych przez operatora w okresie od maja 2016r, zrealizowano
nastę puj ą ce zadania:
a) przeprowadzono proces przej ęcia maj ątku obiektu w zakresie, w jaki maj ątek ten został
wydany zgodnie z umow ą koncesji
b) zbudowano i wdrożono strukturę organizacyjn ą firmy
c) wybrano strategicznych podwykonawców operatora: Zinel Facility Management
(utrzymanie obiektu, przegl ą dy, naprawy i prace konserwacyjne systemów i urz ądze ń
zlokalizowanych w obiekcie, Colliers Interational (zarz ądzanie nieruchomo ś ci ą
zapewnienie sprawno ści operacyjnej), Impel S.A. (monitoring, ochrona, utrzymanie
czystości i piel ęgnacj ę zieleni), Mazurkas Catering (us ługi cateringowe)
d) opracowano cennik najmu powierzchni MCK
e) w zwi ązku z przej ęciem zarz ądu nad MCK i zmian ą warunków realizacji i kosztów najmu
przeprowadzono negocjacje z podmiotami, które dokona ły rezerwacji MCK w roku 2015.
f) zarezerwowano 339 terminów wydarze ń na lata 2016-2020
g) od maja 2016r w MCK zrealizowano 48 wydarze ń , m.in.: Europejski Kongers
Gospodarczy, Mistrzostwa Polski w testowaniu oprogramowania Testing Cup, Targi Profi
Auto Show, Mi ędzynarodowe Targi Innowacyjno ści Gospodarczych i Naukowych Intarg, 45
Zjazd Psychiatrów Polskich, Kongres Towarzystwa Urologicznego. Konferencj ę ABSL.
h)

stworzono stron ę internetow ą MCK

www.mckkatowice.pl , wdro żono, CRM,

przeprowadzono wakacyjn ą akcj ę .,MCK i Spodek na lato".
Plany operatora MCK, kalendarz imprez — prezentacja PTWP Event Center Sp. z o. o.
Prezes Zarządu Pan Wojciech Ku ś pik.

