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TISKOVÁ ZPRÁVA, 6. 2. 2017 

 

Konference pod taktovkou principála 

 

Kongresové centrum Praha není žádný cirkus. Vedení má pevně v rukou generální ředitel 

Roman Ray Straub, který se ale občas do artistických kousků rád pouští. Konference jinak, 

na které se v KCP sešli zástupci z řad odborné veřejnosti a médií prokázala, že letitá budova, 

kterou v nadcházejících letech čekají 3 etapy rozsáhlé rekonstrukce, je uvnitř živým, 

zábavným a mladým organizmem.  

 

Jásavé barvy, šapitó, principál s magickou čepicí s ušima, medvěd kroužící na motorce před 

zraky rozesmátých diváků …takhle začala Konference jinak. Partneři KCP, Yventech, Prague 

Convention Bureau, Zátiší Catering Group, Exposale, 26 House a Lookup, kteří akci pomohli 

zajistit, vytáhli do boje o zákazníka s nejmodernější technikou a nabídli absolutní špičku.  

Generální ředitel v roli cirkusového principála provedl své hosty dnem naplněným lákadly pro 

všechny smysly – zrak, sluch, chuť, čich i hmat. Přednášky a prezentace byly doplněné 

vynikajícím a zdravým cateringem od Zátiší Catering Group a přehlídkou moderních 

technologií zajišťujících hladký, ale i zábavný průběh jakéhokoli kongresu či konference na té 

nejvyšší úrovni. Audiovizuální technika zajištěná KCP ve spolupráci se společností Yventech, 

jejíž součástí byl poprvé i 4K projektor, dokázala pomocí hologramu naklonovat generálního 

ředitele Romana Ray Strauba, vytvořit virtuální most ke generálnímu řediteli German 

Convention Bureau Matthiasi Schultzovi do Berlína i změnit atmosféru konferenčního sálu  

a přenést účastníky konference z cirkusového prostředí na hokejový stadión se skandujícími 

davy, když vstoupil na scénu se svou přednáškou slavný hokejový trenér a psycholog Marian 

Jelínek.  

Kongresové centrum Praha si buduje renomé špičkového kongresového partnera. Plánovaná 

rekonstrukce, jejíž první fáze by měla být dokončena před zahájením tzv. Kongresu kongresů 

asociace ICCA, který bude setkáním odborníků z oblasti kongresové a incentivní turistiky, by 



   

Martina Paulová, PR specialista KCP, email: paulova@kcp.cz, www.kcp.cz 

měla pomoci zlepšit možnosti KCP a přilákat tak do Prahy další velké kongresy. Těm zde zatím 

chybí výstavní hala, s jejíž výstavbou se počítá a která by měla být do roku 2020 dokončena. 

Nicméně už stávající prostory pro téměř deset tisíc návštěvníků nabízejí smysluplný zážitek  

a kvalitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Kongresové centrum Praha: 

Největší kongresové centrum v České republice, které nabízí variabilní prostory pro konání rozličných akcí od 

malých konferencí po velké kongresy a vybavení na nejvyšší technické úrovni. Díky vynikající akustice je vhodným 

místem pro pořádání koncertů. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města. Součástí je i 

Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s  kapacitou 251 pokojů. 

KCP získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů.  


