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Jednym z wiodących obecnie trendów społecznych jest moda na bycie
eko. Powszechne zainteresowanie ekologią oraz zrównoważonym rozwojem
przenosi się również na inne sektory naszego życia, w tym na strefę zawodową. W ostatnim czasie organizacja zielonych wydarzeń to wśród zleceniodawców i organizatorów imprez bardzo modny i pożądany trend. Aby spełnić
wymogi klientów oraz organizatorów wydarzeń niezbędna jest w przemyśle
spotkań odpowiednia infrastruktura. Na mapie naszego kraju i świata wyrastają coraz to nowsze obiekty i miejsca spotkań charakteryzujące się eko
innowacjami. Celem artykułu jest przedstawienie eko rozwiązań stosowanych
w obiektach i miejscach spotkań jako jednych z bardziej innowacyjnych zastosowań w organizacji wydarzeń stosowanych przez branżę eventową, kongresową i
hotelarską. Artykuł jest wynikiem obserwacji uczestniczącej oraz studiów literaturowych z zakresu gospodarki turystycznej, turystyki i hotelarstwa, jak również
analizy informacji dostępnych w publikacjach i portalach branżowych oraz na
stronach internetowych obiektów i miejsc spotkań.
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Eco innovations in meeting venues
Nowadays one of the leading social trends is being eco. Widespread interest in ecology and sustainable development are also transferred to other sectors
of our life including also our professional zone . Recently, the organization of
green events are among the principals and event organizers very fashionable and
desirable trend. To meet the clients and event organizers requirements the right
infrastructure in the meetings industry is needed. On the map of our country and
also on the whole world grows new buildings and meeting places characterized
by eco- innovation. This article presents the eco solutions used in buildings and
venues as one of the most innovative applications in the events management used
by the event, congress and hospitality industry. This article is the result of participant observation and study of literature in the field of tourism economy, tourism
and hospitality as well as an analysis of information available in publications and
event industry portals and places of meetings websites.
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