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Szanowny Panie Prezydencie
dotyczy: organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Głównym
W imieniu Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium, Krakowskiej Izby Turystyki oraz
Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie, zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą
prośbą o interwencję przyspieszenia podpisania umowy na organizację Jarmarku
Bożonaro-dzeniowego w Krakowie w 2020r.
Tradycje organizacji jarmarku są wieloletnie. Szereg innych miast podpatrując działania
Krakowa chce robić podobne wydarzenia w siebie. Nie możemy odpuścić naszego prymu w
turystyce. Wczesna szeroka, reklama wydarzenia, to możliwość odrobienia choć częściowych start
spowodowanych pandemią, hipotetyczna możliwość przetrwania do następnego sezonu
turystycznego. Wiele osób nie wykorzystało jeszcze swoich bonów turystycznych. Wiedząc wcześniej
o naszym jarmarku mogłoby również odpowiednio wcześniej dokonywać rezerwacji hoteli,
przewodników, etc.
Cała branża turystyczna oczekuje decyzji w sprawie jarmarku. Targi co roku przyciągały do
naszego miasta tysiące turystów. W tym trudnym okresie pandemii, to może być jedyny „wabik”,
który sprawi, że Goście zawitają do Krakowa. Bardzo prosimy nie pozbawiać nas tego źródła
dochodu. Sytuacja w naszej branży jest dramatyczna i niestety tym razem nie są to słowa na wyrost.
Kraków to miasto, które najbardziej ucierpiało w Polsce, w obecnej sytuacji. Obłożenie w hotelach w
ostatnich miesiącach nie przekroczyło 30%, restauracje świeciły pustkami i tak jest nadal. Obecnie
obłożenie w hotelach wynosi ok. 10%, wiele hoteli i restauracji jest zamkniętych, codziennie
wpływają nowe anulacje od naszych gości. Przedsiębiorcy, zajmujący się turystyką, są zrozpaczeni,
wisi nad branżą groźba bankructwa wielu podmiotów i często utrata dorobku całego życia. Pomoc,
którą uzyskali, nie wystarcza na wynagrodzenia dla Pracowników, a sytuacja na pewno nie poprawi
się co najmniej do wiosny 2021 roku.

Zdajemy sobie sprawę jak jest trudno sprostać wymogom Zintegrowanego Centrum
Zarządzania Dziedzictwem Krakowa. Popieramy je. Doceniamy pracę, jaka została wykonana, w celu
przygotowania analizy i wytycznych, które mogą uświetnić targi. Wiemy z jakimi problemami
zmagają się organizatorzy Jarmarku, dodatkowo jeszcze teraz w czasie obostrzeń. Targi
Bożonarodzeniowe były dotychczas wizytówką przedświąteczną Krakowa, docenianą przez turystów
i dziennikarzy. Podkreślamy, jest to nasza jedyna szansa na pozyskanie turystów w grudniu tego roku.
Panie Prezydencie, prosimy o pomoc i zrozumienie, aby umowa dotycząca organizacji
jarmarku była możliwie szybka, a informacja o nim mogła dotrzeć do szerokiego grona
zainteresowanych osób.
Panie Prezydencie, prosimy o pomoc i zrozumienie.
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