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Szanowni Państwo, 
cenimy go coraz bardziej, organi-
zujemy, planujemy, chcemy wyko-

rzystać optymalnie. Czas wolny staje się 
równie ważny jak kariera. Do obu sfer 
życia podchodzimy profesjonalnie i  od-
powiedzialnie. Biegacze i rowerzyści. Stali 
bywalcy siłowni i  klubów fitness. Tłumy 
na amatorskich zawodach i  koncertach. 
Widzimy, jak Przemysł Czasu Wolnego 
staje się coraz ważniejszą gałęzią gospo-
darki, generuje potężne przychody oraz 
tysiące dobrych miejsc pracy. Liczymy 
nowe miejsca oferujące rozrywkę i  pro-
fesjonalistów świadczących wyspecjalizo-
wane usługi. Czas wolny i związany z nim 
biznes zmieniają mentalność i  nawyki, 
ale także przekształcają oblicza polskich 
miast. 

W  odpowiedzi na ten dynamiczny 
trend dla wszystkich zainteresowanych 
osób organizujemy ogólnopolską konfe-
rencję oraz wydarzenie - Przemysł Wol-

nego Czasu. Spotkanie odbędzie się 
w  dniach 8-10 czerwca 2017 r. w  Kato-
wicach, w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym. Konferencja dotycząca 
Przemysłu Czasu Wolnego będzie pierw-
szym w  Polsce tego typu spotkaniem – 
próbą odpowiedzi na najważniejsze pyta-
nia o  perspektywy i  scenariusze rozwoju 
branży oraz okazją do skutecznego dotar-
cia do śląskiego i krajowego rynku. 

Wezmą w  nim udział twórcy i  spon-
sorzy oferty spędzania wolnego czasu 
oraz przedstawiciele producentów sprzę-
tu sportowego, organizatorzy festiwali 
i  koncertów, agenci i  producenci spekta-
kli, zarządcy parków rozrywki, stadionów, 
właściciele klubów sportowych, menedże-
rowie restauracji, hoteli, spa, właściciele 
pól golfowych. 

Ale projekt ten dedykowany jest także 
tym, którzy poszukują optymalnej oferty 
zagospodarowania swego wolnego czasu 
– amatorom sportu i  rekreacji, widzom, 

słuchaczom, turystom i  kibicom. Przed 
nami lata dynamicznego rozwoju Prze-
mysłu Czasu Wolnego w  Polsce. Jak wy-
glądać będzie jego przyszłość? Jak kształ-
tować ofertę? Jak ją prezentować? Jak być 
aktywnym, nowoczesnym podmiotem na 
rynku czasu wolnego w Polsce? 

Na te i  podobne pytania będziemy 
szukać odpowiedzi w Katowicach. Mamy 
nadzieję, że to unikatowe wydarzenie na 
rynku eventowym zainteresuje Państwa. 
Przekrój uczestników i  otwarta formuła 
gwarantują, że będą to pełne energii, cie-
kawe i biznesowo obiecujące dni. Liczymy 
na przychylność oraz zainteresowanie te-
matem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy 
i wsparcia naszego przedsięwzięcia. 

W  sprawach formalno-organizacyj-
nych prosimy o kontakt e-mail: 

kontakt@czaswolny.eu
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