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Hard Rock Cafe Kraków znajduje się na wpisanym na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO placu, obok
Bazyliki Mariackiej. Na trzech przestronnych piętrach
restauracja zaprasza zarówno mieszkańców, jak i
turystów do skosztowania klasyków kuchni
amerykańskiej i meksykańskiej oraz do prześledzenia
historii muzyki rozrywkowej. Hard Rock jest kojarzony
głównie z panującym wewnątrz klimatem oraz stałą
obecnością muzycznych symboli i odniesień.
Restauracje nie tylko ubiegają się o muzyczne
pamiątki, ale także kupują je na aukcjach na całym
świecie. 

Hard Rock Cafe Kraków jest częścią międzynarodowej
sieci restauracji, w której skład wchodzi blisko 200
lokali w 75 krajach, co czyni Hard Rock Cafe jedną z
najbardziej rozpoznawalnych globalnie marek.

HARD ROCK CAFE



WSPÓŁPRACA HARD
ROCK CAFE X KBF

Barista Spółka Akcyjna - właściciel  Hard Rock Cafe Kraków - od
2015 roku wspiera Wianki, realizowane przez KBF, pomagając w
ten sposób w organizacji święta muzyki w Krakowie. HRC jest
rzetelnym i wiernym partnerem KBF, z którym współpraca
przebiega zawsze na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i
merytorycznym.

W ramach współpracy przy Wiankach - Święcie Muzyki, jedna
ze scen nosi tytuł Hard Rock Cafe Kraków. Oprócz tytularnej
nazwy sceny, HRC jest fundatorem jednej z nagród w
Konkursie na Najpiękniejszy Wianek, w ramach którego KBF
kultywuje tradycję plecenia wianków.



Hard Rock Cafe jako dojrzała, międzynarodowa marka o ugruntowanej pozycji na rynku, w sposób
przemyślany i strategiczny podchodzi do prowadzonych działań marketingowych, angażując się w
inicjatywy, które są zgodne z misją i wartościami firmy. Sponsoring kultury jest tu świadomym
krokiem, pozwalającym na osiąganie biznesowych celów, a także sposobem na manifestację
swoich poglądów i dzielenia się zainteresowaniami z szerszym gronem odbiorców.

Zazwyczaj, to Hard Rock Cafe zaprasza do siebie klientów, oferując im przestrzeń do spędzenia
czasu w gronie przyjaciół przy dźwiękach muzyki rozrywkowej, w otoczeniu instrumentów, plakatów
oraz symboli muzycznych. Dzięki zaangażowaniu w Wianki - Święto Muzyki, HRC ma okazję wyjść do
miasta, pokazać się w nieco innej odsłonie, zaprosić nowych odbiorców i nawiązać z nimi
bezpośrednią relację, tym samym budując wizerunek marki i jej rozpoznawalność. 

ZAANGAŻOWANIE W KULTURĘ JAKO
ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Zaangażowanie HRC w Święto Muzyki - Wianki to także promowanie
odpowiedzialnych postaw biznesowych oraz podkreślanie wagi współpracy
na linii kultura x biznes. Jest to wyraz dojrzałości, a także podążania za
trendem sponsoringu jako przejawu zaangażowania w życie spoleczne. 



Sponsoring wydarzeń kulturalnych jest jednym z elementów
dobrej strategii marketingowej. Taką strategię prowadzimy w
Hard Rock Cafe Kraków. Nasza współpraca pod czas festiwalu
Wianki jest przykładem połączenia kultury i biznesu. Idea
festiwalu muzycznego świetnie się wpisuje w nasze DNA.
Wydarzenie „Wianki” jest dla wszystkich, niezależnie od koloru
skóry, poglądów czy gustu muzycznego, tak samo jak Hard
Rock Cafe. Drzwi naszej restauracji otwarte dla wszystkich,
każdy u nas jest mile widziany.

KATARZYNA OLESHKO
  SALES & MARKETING COORDINATOR

  HARD ROCK CAFE KRAKÓW



ZROZUMIENIE WZAJEMNYCH POTRZEB
KLUCZEM DO EFEKTYWNEGO SPONSORINGU

Podstawowym elementem współpracy biznesowej w KBF jest analiza i zrozumienie potrzeb Sponsora oraz
stworzenie takich pakietów świadczeń, które będą jak najbardziej dopasowane do strategii danej marki,
podkreślą jej wartości, przekażą misję, a także wypromują ją wśród odpowiednich grup docelowych. To
właśnie dlatego pierwszym etapem współpracy z Hard Rock Cafe Kraków było dokładne zapoznanie się z
oczekiwaniami i celami biznesowymi, a także pożądaną grupą odbiorców. Dzięki tym rozmowom, wspólnie
doszliśmy do wniosku, że to współpraca przy Wiankach będzie najbardziej efektywną formą działania
marketingowego dla Hard Rock Cafe Kraków. 

Dzięki konsultacji ze Sponsorem na każdym etapie przygotowywania wydarzenia oraz utrzymywaniu stałego
kontaktu, współpraca HRC x KBF zawsze przebiega pomyślnie oraz przynosi mierzalne korzyści obu stronom.
To także element, dzięki któremu relacja trwa niezmiennie od 2015 roku i z każdą kolejną edycją jest
jeszcze bardziej dopracowana i efektywna. 



Cenimy Krakowskie Biuro Festiwalowe za profesjonalizm,
dokładność oraz zrozumienie naszych potrzeb. Realizacja
zawsze jest wykonana na bardzo wysokim poziomie, co
sprawia, że chcemy kontynuować naszą współpracę.
Doceniamy także dobry kontakt, elastyczność, sprawny
przebieg zorganizowania eventów/ wydarzeń, dostrzeganie
naszych oczekiwań.

KATARZYNA OLESHKO
SALES & MARKETING COORDINATOR
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Wianki w Krakowie to coroczne Święto Muzyki, podczas
którego na kilku scenach ustawionych w strategicznych

częściach miasta, czołowi przedstawiciele muzyki
rozrywkowej koncertują i wspólnie  z publicznością

kultywują tradycję puszczania wianków na wodzie. W
ramach współpracy, jedna z głównych scen nosi nazwę
"Sceny Hard Rock Cafe". Jest ona zlokalizowana zawsze

w pobliżu Rynku Głównego co pozwala na bezpośrednie
zapraszanie odbiorców Wianków do HRC.

Także artyści prezentujący się na scenie HRC są zawsze
starannie dobierani, tak aby jak najbardziej wpisywać

się w klimat restauracji. Wszystko po to, aby jak najlepiej
zaprezentować markę, zadbać o jej widoczność oraz

oddać atmosferę mejsca.   

SCENA TYTULARNA
HARD ROCK CAFE



FUNDATOR NAGRODY
W KONKURSIE NA

NAJPIĘKNIEJSZY
WIANEK

Hard Rock Cafe co roku angażuje się także w konkurs
na najpiękniejszy Wianek, w ramach którego

Krakowianie plotą Wianki, podtrzymując piękną
tradycję. Hard Rock Cafe jest fundatorem nagród dla
zwycięzców, co dodatkowo pozwala na pozyskiwanie

nowych odbiorców a także zwiększa widoczność marki
oraz przyczynia się do budowania jej pozytywnego

wizerunku. 



WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA
ZAUFANIE,  ZROZUMIENIE,  ODPOWIEDZIALNOŚĆ, EFEKTY

Współpraca KBF x HRC to przykład trwałej relacji i silnej więzi opartej na dostrzeżeniu i zrozumieniu
wzajemnych potrzeb oraz dążeń. Cykliczne, wspólne tworzenie Święta Muzyki jest czymś więcej niż
tylko wsparciem finansowym. Jest wyrazem zaangażowania, zaufania, wzajemnego wsparcia oraz
wspólnych dążeń do kreowania rzeczywistości kulturalnej Krakowa. Dzięki współpracy, Hard Rock Cafe
Kraków komunikuje na zewnątrz swoje wartości oraz pozwala dostrzec odbiorcom miłość do muzyki,
będącą filarem działania sieci restauracji na całym świecie. 

Tak długofalowa współpraca przynosi długofalowe efekty - marka Hard Rock Cafe jest już kojarzona z
Wiankami - Świętem Muzyki, a fani wydarzenia co roku wyczekują na ogłoszenie artystów,
pojawiających się właśnie na tej scenie. Sponsoring sprawia, że marka HRC w Krakowie staje się
silniejsza, a wierni odbiorcy Wianków, stają się wiernymi klientami restauracji, odwiedzając ją nie
tylko przy okazji wydarzenia, ale przez cały rok. 



Dotarcie do szerokiego grona odbiorców jest jedną z
najważniejszych korzyści dla Hard Rock Cafe wynikających
ze współpracy.

KATARZYNA OLESHKO
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Zaangażowanie HRC w organizację Wianków to piękny przykład tego jak globalizm przenika się z lokalnością. HRC to
międzynarodowa sieć restauracji, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku światowym. Wianki natomiast to
lokalny festiwal, który oczywiście wykracza zasięgiem poza Kraków, ale to Małopolska jest jego głównym mianownikiem. 

Ta współpraca pokazuje, jak te dwie płaszczyzny mogą się przenikać i jak piękne są tego efekty. Dzięki takiemu połączeniu,
festiwal zyskuje nowych odbiorców spoza okolic, przyciągniętych sceną Hard Rock Cafe i zaufaniem do marki. Restauracja
natomiast zyskuje lojalność i uznanie wśród odbiorców Wianków, którzy doceniając zaangażowanie w tworzenie
kulturalnych wydarzeń, dużo chętniej i częściej wybierają ją spośród krakowskich propozycji gastronomicznych. 

SPONSORING ŁĄCZĄCY GLOBALIZM Z LOKALNOŚCIĄ

To wspaniały przykład tego, jak globalne marki, formułując zasady odpowiedzialności biznesu,
doceniają nie tylko międzynarodowy wymiar swojej działalności, ale także skupiają się na budowaniu
relacji z lokalną społecznością, zyskując oddanych, zadowolonych klientów. 





DZIĘKUJEMY!
DZIAŁ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ KBF

MARIA OKRĘGLICKA
TEL.  504 084 463

KIEROWNIK

DOROTA BAŃDO
TEL.  789 225 863

AGNIESZKA
WYROBEK-KACZOR

TEL.  515 137 990

KARMENA OBRAŁ
TEL.  518 681 292

AGATA KUBEC
TEL.  511  832 762


