Parkowanie w Strefie Kultury podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Informacja dla mieszkańców Katowic
Katowice, 11 maja 2018 r. – W dniach 13-16 maja br., w związku z prognozowaną skalą zbliżającego
się 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (ponad 10 tys. uczestników), parkingi w Strefie
Kultury, przy NOSPR, wzdłuż ulicy Olimpijskiej i przy ulicy Góreckiego, będą dostępne do wyłącznej
dyspozycji gości kongresowych.

– Zbliżający się jubileuszowy Europejski Kongres Gospodarczy będzie rekordowo duży. Spodziewamy
się ponad 10 tysięcy gości z Polski i z zagranicy, dla których zarezerwowane zostaną parkingi w Strefie
Kultury. Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy mieszkańców Katowic, ufając, że ta
wyjątkowa sytuacja spotka się z ich zrozumieniem – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

Dla gości kongresowych korzystających z własnego samochodu, na wyłączność w dniach 13-16 maja
br. wynajęte zostały parkingi przy NOSPR oraz wzdłuż ulic Olimpijskiej i Góreckiego w Katowicach.
Wygradzanie parkingu rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę (12-13 maja br.). W niedzielę miejsca
będą udostępniane gościom NOSPR za okazaniem biletu na wybrany koncert.

***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat,
spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach
bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw
europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie
gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są
rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.
Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl
Zapraszamy również:
Facebook: facebook.com/EECKatowice
LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/
Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2018 #EEC2018
Dodatkowe informacje dla mediów:
Marta Stach, rzecznik prasowy EEC/Imago PR
M. 609 808 119, E. marta.stach@imagopr.pl
Marta Dobrzańska, Biuro Prasowe EEC/Imago PR
M. 609 808 120, E. marta.dobrzanska@imagopr.pl
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