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Prenumerata

2017
Wiadomości Turystyczne
Dwutygodnik, który dostarcza
aktualnych i rzetelnych informacji
o tym, co dzieje się w branży.
Na bieżąco poruszamy najważniejsze
dla branży turystycznej tematy,
prezentujemy komentarze, opinie
ludzi z branży i opinie ekspertów
z różnych dziedzin, w tym organizacji
pracy, prawa czy nowych technologii.
Publikujemy akty prawne, dokumenty,
prezentujemy najważniejsze
inicjatywy środowiska i nowe trendy
w światowym biznesie turystycznym.
Pokazujemy najciekawsze produkty
turystyczne w Polsce i za granicą.
Uczestniczymy w życiu branży –
znajdziesz nas zawsze tam, gdzie
dzieje się coś istotnego dla polskiej
turystyki.
Z nami jesteś na bieżąco.
Zamów, przedłuż swoją osobistą
prenumeratę.
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Więcej dla branży,
ciekawsze oferty
dla zwiedzających

EWA
KUBACZYK
redaktor prowadząca
„Wiadomości Turystyczne”

Wydanie specjalne
Targi Turystyczne 2017

„Wiadomości Turystyczne” po raz kolejny zapraszają
Państwa na majważniejsze imprezy targowe 2017 roku.
Można się spierać, czy targi chylą się ku upadkowi, czy
też przeżywają renesans, nie ma jednak wątpliwości, że
na tego typu imprezie turystycznej warto się pojawić. Dlatego redakcja „Wiadomości Turystycznych” jak co roku
publikuje kalendarz wydarzeń targowych branży turystycznej w Polsce, wraz z informacjami przydatnymi dla
wystawców i odwiedzających.
W poprzednich latach zauważalna stała się tendencja
do zmiany formuły targów, część z nich poszła w stronę
festiwalu, pikniku, imprezy rodzinnej – na takich imprezach wystawcy mają świetną okazję dotarcia ze swoją
ofertą bezpośrednio do klienta, w niezobowiązującej
i świątecznej atmosferze. Przy odpowiedniej promocji taka formuła na pewno pozwoli zapisać się w pamięci
ewentualnych klientów. Z drugiej strony pozostają imprezy targowe, które dążą do zachowania biznesowego charakteru – tu nacisk kładzie się na udostępnienie platformy
komunikacyjnej dla wystawców, ułatwienie kontaktów
z potencjalnymi kontrahentami i wymianę doświadczeń.
Niezależnie od proﬁlu targów – na wszystkich warto być.

Wydawca: Eurosystem,
Jarosław Śleszyński,
02-034 Warszawa,
ul. Wawelska 78, ap. 30,
Tel.: (+48 22) 822 20 16,
Fax: (+48 22) 823 78 83,
wt@wiadomosciturystyczne.pl
www.wiadomosciturystyczne.pl
Zespół redakcyjny: Ewa Kubaczyk,
Joanna Mputu Lese, Beata Kwiecień,
Jagoda Walczak (dyrektor)
Studio graficzne: studio4you, Jerzy Wójcik
Wiadomości Turystyczne
„Wiadomości Turystyczne” to specjalistyczny
dwutygodnik branży turystycznej.
Opisując najważniejsze wydarzenia turystyczne
w Polsce i na świecie, gazeta dostarcza

Do zobaczenia na targach!

aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu
organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja
przygotowuje również specjalne wydania targowe,
dodatki regionalne i tematyczne.
Prenumerata:
Zamówienia na prenumeratę przyjmujemy
pod nr tel. (22) 822 20 16,
e-mail: prenumerata@2eurosys.pl,
www.wiadomosciturystyczne.pl
Zamówienia realizują także:
Ruch, Kolporter, Garmond. Prenumerata
standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 157 zł, standard edukacja:
oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 112 zł
(50% upustu) i terminowa: roczna prenumerata
w cenie 184 zł
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IMPREZY TARGOWE 2017
LUTY
TOUR SALON – TARGI
REGIONÓW I PRODUKTÓW
TURYSTYCZNYCH
Poznań, 17-19 lutego 2017

Miejsce targów: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań;
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Poznań;
Od kiedy organizowane są targi: 1989 r., od
2016 r. zmiana formuły i terminu;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.tour-salon.pl; www.facebook.com/tour.salon;
Imprezy towarzyszące: Tour Salon Blog Meeeting – III edycja; Festiwal Podróżniczy Śladami
Marzeń V Edycja; Warsztaty z nowoczesnego zarządzania FIRMĄ – ,,Dlaczego Twoje biuro podróży gubi klientów” dla biur podroży i agentów
turystycznych; Ekspozycja specjalna NEW TECH
- NEW TRAVEL. Od 2016 r. w tym samym czasie
Targi Wędkarstwa RYBOMANIA, Myślistwa
KNIEJE, Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX (wspólne zasady wejścia, w 2016
r. targi odwiedziło blisko 36 000 zwiedzających);
Nagrody wręczane podczas targów: TOUR
SALON to miejsce wręczenia prestiżowych nagród branży turystycznej, Złote Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej, Złoty Medal MTP

za produkt turystyczny, nagroda TRAPER, Róża
Regionów 2016 r., Przegląd Książki Podróżniczej
i Krajoznawczej PTTK;
Osoba kontaktowa:
Kontakty z wystawcami: Joanna Sauer-Własny,
tel. +48 61 869 2638, e-mail: joanna.sauer-wlasny@mtp.pl, Paweł Tomkowiak, tel. +48 61
869 2480, e-mail: pawel.tomkowiak@mtp.pl,
Komunikacja ze zwiedzającymi:
Paulina Szczesiak, tel. +48 61 869 2154,
e-mail: paulina.szczesiak@mtp.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.:
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 231 wystawców z 18 krajów;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: 36 000 - blok targów 4
Pasji / 4130 profesjonalistów;
Termin zgłoszenia wystawców: do listopada
2017 r. (zgłoszenia na edycję 2018);
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: ścisła rejestracja zwiedzających sprawdzana przez podmiot zewnętrzny – UFI;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
profesjonalni zwiedzający – po rejestracji bezpłatnie, zniżki dla uczniów i rodzin (3 osoby);
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: –
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: –

GDZIE BIZNES SPOTYKA SIĘ Z PASJĄ

Już za niecały miesiąc w Poznaniu odbędzie się 28. edycja targów TOUR SALON. W
dwóch halach MTP produkty turystyczne
zaprezentują m.in. podmioty z Albanii, Białorusi, Chorwacji, Dominikany, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Mołdawii,
Niemiec, Polski, Rumunii, Szwecji, Ukrainy,
Węgier, Wietnamu i Włoch. Regionem Partnerskim targów jest Lubelskie.
Profesjonaliści spotkają się z przedstawicielami biur podróży, touroperatorami z polski i zagranicy, ﬁrmami świadczącymi
usługi turystyczne, hotelami, ośrodkami
spa, a także lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznym, które będą zlokali-

zowane w Streﬁe Biznes i Streﬁe Pasji. Na
targach, jako nowość, powstanie przestrzeń
New Tech – New Travel prezentująca gotowe rozwiązania dla biznesu turystycznego.
Ponadto w ramach dnia eksperckiego POT
odbędzie się otwarta dyskusja nt. zastosowania nowych technologii usprawniających
pracę w turystyce oraz prezentacja nagodzonych produktów.
W celu zapewnienia wygody profesjonalnym zwiedzającym w pierwszym dniu
targów, z Warszawy i Krakowa oraz miast
tranzytowych profesjonaliści przyjadą
autokarami
(kontakt:
paulina.szczesiak@mtp.pl). Również w tym dniu zapraszamy na bezpłatny warsztat „Dlaczego
Twoje biuro podróży gubi klientów?” podczas
którego zostanie przekazana solidna dawka
praktycznej wiedzy (obowiązuje bezpłatna
rejestracja, liczba miejsc ograniczona). Zwiedzający cały czas mogą umawiać się z wystawcami za pomocą nowego narzędzia
Biznes Plannera TOUR SALONU. Dla profesjonalistów wstęp jest bezpłatny po rejestracji. Więcej: http://www.tour-salon.pl/pl/
Anna Myślak,
dyrektor projektu, Tour Salon

Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: –
Ceny promocyjne: –
Promocje dla wystawców: dodatkowe możliwości promocyjne za pośrednictwem narzędzi
znajdujących się na targach m.in. telebimy, bannery, reklama ruchoma, jak i inne formy promocji
ustalane bezpośrednio z klientem;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: wykładzina, ścianki, prąd, oświetlenie,
stół, krzesła, wieszak, kosz na śmieci, przestrzeń
stolikowa w strefie biznes – niska cena – wszystko, co potrzebne do rozmów: stolik z krzesłami,
szafka na materiały reklamowe, logo firmy;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak
Infrastruktura dla wystawców: parking, sale od
20 do 2000 osób, bary/restauracje, scena kultury.

MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYCZNE WROCŁAW 2017
Wrocław, 24-26 lutego 2017
Miejsce targów: Wrocław, Hala Stulecia;
Organizator: MTT sp. z o.o.;
Od kiedy organizowane są targi: od 2009 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.mttwroclaw.pl, www.facebook.com/mttwroclaw;
Tematyka wiodąca: inspiracje do podróżowania;
Imprezy towarzyszące: Festiwal Podróżników,
Festiwal Kulinarny;
Nagrody wręczane podczas targów: nagrody
za najatrakcyjniejsze stoisko;
Osoba kontaktowa:
Piotr Olczak, 660 542 640, p.olczak@mttwroclaw.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 1700 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 244 / 211 / 33;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: 13 900 –
Termin zgłoszenia wystawców: 10.02.2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak – dla odwiedzających z branży;
Sposób weryfikacji odwiedzających: sprzedawane bilety, zaproszenia;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
10 zł ulgowy/15 zł normalny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: od 325/m² / od 345zł/ m²;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.:
od 280 zł/m² / od 280zł/m²;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: –
Ceny promocyjne: rabaty sezonowe do 30
proc.;
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MIĘDZYNARODOWE
TARGI TURYSTYCZNE
24–26 lutego 2017, Wrocław

Koordynator Działu Marketingu
Piotr Olczak
+48-660 542 640
u p.olczak@mttwroclaw.pl
MTT sp. z o.o,
ul. Leszczyńskiego 4/25,
50-078 Wrocław
Hala Stulecia, Wrocław

TARGI TURYSTYCZNE

Promocje dla wystawców:
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: lada, krzesła, stół, oświetlenie, wykładzina;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Infrastruktura dla wystawców: parking/sala
konferencyjna na wynajem.

MARZEC
TARGI REGIONY
TURYSTYCZNE
– NA STYKU KULTUR
Łódź, 17-19 marca 2017
Miejsce targów: Hala Expo Łódź,
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź;
Organizator: Międzynarodowe Targi Łódzkie;
Od kiedy organizowane są targi:
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.nastykukultur.pl;
www.facebook.com/TargiNaStykuKultur/;
Tematyka wiodąca: 3 strefy tematyczne: Mocnych Wrażeń, All Inclusive, EKOpodróżnika;
Imprezy towarzyszące: spotkania z podróżnikami, konferencja PTTK, wystawa fotograficzna,
spotkania z blogerami, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (turystyczne, taneczne, sportowe…), konkursy, wycieczki, szkolenia branżowe.
Równolegle z NSK będą się odbywać Dni Urody
i Estetyki Pure Beauty. Bilet wstępu na obie imprezy będzie łączony;
Nagrody wręczane podczas targów: Złoty Medal Targów za najlepszy materiał i gadżet promocyjny;

Osoba kontaktowa: Anna Koperska-Płaczek,
42 633-10-69, a.koperska-placzek@targi.lodz.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 1 500 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 132 wystawców;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: 8 000 zwiedzających;
Termin zgłoszenia wystawców: 6.02.2017 r.;
Rejestracja internetowa: tylko odwiedzający;
Sposób weryfikacji odwiedzających: system
rejestracji odwiedzających na bramkach wejściowych;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki)
w 2017 r.:
bilet normalny jednorazowy – 13.00 zł
bilet normalny jednorazowy przy zakupie on-line
poprzez stronę internetową – 8.00 zł
bilet rodzinny jednorazowy (2+1, 2+2) – 28.00 zł
bilet z Kartą Dużej Rodziny – 28.00 zł
bilet dla grup zorganizowanych – 2.00 zł
bilet ulgowy (studenci, uczniowie, emeryci, renciści, niepełnosprawni) – 6.00 zł
dzieci do lat 10 – 0.00 zł;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 290,00 zł i 2017 r.: 295,00 zł;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej
wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.
225,00 zł i 230,00 zł;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: nie dotyczy;
Ceny promocyjne: rabaty: 10% za udział
w trzech ostatnich edycjach targów; 10 % za nadesłanie zgłoszenia do 16.12.2016 r. ; 5% za wynajem powierzchni od 50 m²;
Promocje dla wystawców: rabat za udział
w poprzednich edycjach, mapka z danymi
dla zwiedzających, reklama na monitorach LCD, reklama na stronie internetowej, aplikacja mobilna;

ATRAKCJE TURYSTYCZNE DOLNEGO ŚLĄSKA I NIE TYLKO

Już 24 lutego rozpoczyna się najważniejsze wydarzenie targowe w regionie i jedno
z największych w Polsce – Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu. Jak co
roku goszczą one w Hali Stulecia.
Trwająca trzy dni impreza gromadzi tysiące ludzi zainteresowanych szeroko pojętą turystyką. IX, już edycja MTT to niepowtarzalna
okazja by skorzystać z mocy atrakcji, które z
roku na rok wzbogacamy. W tym roku powrócą makiety kolejek, będziemy mogli podzi-

wiać atrakcje Dolnego Śląska w technologii
VR czy zrobić sobie zdjęcie z dinozaurem! Dla
naszych gości zaprosiliśmy ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy. Zaprezentują się
między innymi regiony turystyczne, uzdrowiska, biura podróży, hotele i propagatorzy
wszelkich atrakcji turystycznych.
Niezmienną popularnością cieszy się coroczny Festiwal Podróżników. W trakcie
Festiwalu będziemy mogli wysłuchać
18 podróżników, którzy opowiedzą nam
o praktycznych aspektach turystyki m.in. o
tym, jak podróżować wygodnie i tanio. Nie
zabraknie również gościa specjalnego. Jedną
z ważniejszych atrakcji bez wątpienia będzie
Festiwal Kulinarny, podczas którego będziemy mieli możliwość obejrzenia pokazów gotowania. Oprócz tego smakosze będą mogli
spróbować różnorodnych specjałów ze strefy produktów regionalnych.
Piotr Olczak
Koordynator Działu Marketingu,
MTT Wrocław
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Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: konstrukcja stoiska w systemie
oktagonalnym z białymi ściankami
o wysokości 248 cm, wykładzina podłogowa –
grafitowa, kosz na śmieci, 1 gniazdo elektryczne
230V/2 kW, 1 punkt świetlny na każde
rozpoczęte 4 m² powierzchni, fryz czołowy z
nazwą firmy do 20 znaków. Do tego przykładowo
stoisko modułowe 6 mkw:
2 punkty świetlne, 1 lada z półką, 3 krzesła,
1 stolik drewniany, 1 gniazdo elektryczne 230V,
6 m² wykładziny grafitowej;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Infrastruktura dla wystawców: parkingi, sale
konferencyjne.

23. MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYKI, SPA, SPRZĘTU
TURYSTYCZNEGO
I ŻEGLARSKIEGO GLOBALNIE
Katowice, 31 marca–2 kwietnia 2017
Miejsce targów: Międzynarodowe Centrum
Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, 40-166
Katowice;
Organizator: Blue Business Media Sp. z o.o.;
Od kiedy organizowane są targi: od 1994 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.globalnie.fairexpo.pl, www.facebook.com/Targi-Turystyki-GLOBalnie-256946067807490;
Tematyka wiodąca: touroperatorzy, biura
podróży, sanatoria, uzdrowiska, spa,
krajowe i zagraniczne: regiony turystyczne,
organizacje, związki, izby turystyczne,
wydawnictwa turystyczne, sporty: woda, ziemia
i powietrze; sprzęt turystyczny i sportowy;
Imprezy towarzyszące: spotkania z podróżnikami, z mistrzami sztuki kulinarnej, pokazy własne,
konkursy dla publiczności, konferencje, szkolenia, prelekcje;
Nagrody wręczane podczas targów: cykliczny
konkurs „Globalny Format i Podróże Marzeń”,
konkursy dla publiczności;
Osoba kontaktowa: Koordynator Projektu Dominik Kubica 606 972 695;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej w
2016 r.: 1 726,5 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 180 ogółem, krajowi 154, zagraniczni 26;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: ogółem 9 000 osób;
Termin zgłoszenia wystawców: 18.03.2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: bilety
wstępu, zaproszenia;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
ceny biletów zaczynają się od 5 zł;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: w 2016 r. zabudowa powierzchni 90 zł netto, w 2017 r. zabudowa powierzchni 90 zł netto;
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MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI
SPA, SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
I ŻEGLARSKIEGO GLOBALNIE
31 marca – 2 kwietnia 2017, Katowice

Kierownik Projektu
Dominik Kubica
+48 606 972 695
u dominik.kubica@bluebusinessmedia.com
Centrum Targowe FairExpo
ul. Bytkowska 1B
40-955, Katowice
Międzynarodowe Centrum Kongresowe

TARGI TURYSTYCZNE

Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: 2016 r. od
300 zł netto, 2017 r. od 350 zł netto;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: nie ma w ofercie;
Ceny promocyjne: według indywidualnych
ustaleń;
Promocje dla wystawców: katalog internetowy, informator dla zwiedzających, newsletter, reklama dodatkowa;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: w powierzchni zabudowanej: zabudowa w
systemie oktagonalnym, wykładzina dywanowa,
kosz na śmieci, wieszak, 1 punkt świetlny na 2 m²,
podłączenie i zużycie energii elektrycznej do 2 kW,
1 gniazdko, nazwa firmy na fryzie do 2 mb;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Infrastruktura dla wystawców: hotele w bliskim
sąsiedztwie targów; parking; bliskie sąsiedztwo znaczących obiektów: „Spodek”, NOSPR; sale konferencyjne; TAXI; przystanki tramwajowe, autobusowe,
dworzec PKP, Port Lotniczy Katowice Pyrzowice.

KWIECIEŃ
TARGI TURYSTYCZNE
WYPOCZYNEK 2017
I TORUŃSKI FESTIWAL
SMAKÓW
Toruń, 1-2 kwietnia 2017
Miejsce targów: Centrum Targowe PARK w Toruniu;

Organizator: Targi Toruńskie Sp. z o.o.;
Od kiedy organizowane są targi: od 2011 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.targitorunskie.pl, www.facebook.pl/centrumtargowepark;
Tematyka wiodąca: turystyka, festiwal smaków;
Imprezy towarzyszące: Toruński Festiwal Smaków;
Nagrody wręczane podczas targów: Grand
Prix Targów Turystycznych Wypoczynek;
Osoba kontaktowa: Barbara Dzioba
b.dzioba@targitorunskie.pl, tel. 606 228 261,
Marta Lenkiewicz m.lenkiewicz@targitorunskie.pl, tel. 692 371 615; Anna Fischer
a.fischer@targitorunskie.pl tel. 606 228 247;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 480,75 m²
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: –
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: –
Termin zgłoszenia wystawców: do 17.03
2017 r.;
Rejestracja internetowa: –
Sposób weryfikacji odwiedzających: impreza
biletowana;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki)
w 2017 r.: –
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: 150 zł;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: 95 zł;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: 65 zł;
Ceny promocyjne: –
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama
akcja mailingowa, katalog): –

ŁĄCZYMY BIZNES, NAUKĘ I ZABAWĘ

Targi GLOBalnie mają bogatą i obﬁtującą w sukcesy historię. Jest to jedyna impreza w kraju, która od pierwszej edycji
stawia na turystyczne show obﬁtujące w
wydarzenia targowe, a tegoroczna 23. edycja z pewnością stanie się klejnotem koronnym w ich historii.
W maratonie imprez towarzyszących
nie zabraknie występów artystycznych,
popisów kulinarnych z całego świata oraz
spotkań z ludźmi, dla których podróże to

nie hobby, ale styl życia. Po raz pierwszy
tak silnie połączymy formułę B2B i B2C,
dzięki konferencjom branżowym i Specjalnej Streﬁe Biznesowej. Dzięki wsparciu
Stowarzyszenia Branży Eventowej odbędą się także zupełnie nowe Targi Event
Expo wraz z konferencją branży eventowej, której patronem merytorycznym jest
SBE.
Zwieńczeniem Targów GLOBalnie 2017
będzie także wyniesienie turystyki nie tylko na pole biznesowe, ale także na pole
naukowe podczas Konferencji Naukowej
Psychologii Turystyki „W poszukiwaniu
granic", której pierwsza edycja odbędzie
się równolegle do targów.
Te, jak i wiele innych nowości, które planujemy na 2017 rok, pozwoli zapewnić wystawcom, jak i zwiedzającym zupełnie
nowe i niepowtarzalne wrażenia oraz korzyści.
Dominik Kubica
Kierownik Projektu, GLOBalnie
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Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: stoisko niezabudowane: dostęp do prądu, wi-fi. Stoisko zabudowane, jak przy niezabudowanym; ścianki, wykładzina, lampka, kosz na
śmieci, wieszak, napis na fryzie;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Infrastruktura dla wystawców: darmowy parking dla wystawców i gości, 2 sale konferencyjne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
sala audytoryjna, restauracja na terenie centrum
targowego.

FREE TIME FESTIWAL
– FESTIWAL TURYSTYKI
I CZASU WOLNEGO
Gdańsk, 1-2 kwietnia 2017

Miejsce targów: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11;
Organizator Międzynarodowe Targi Gdańskie
S.A.;
Od kiedy organizowane są targi: od 1997 r.
/nowa formuła w formie festiwalu od 2015 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.freetimefestiwal.pl, FB – wydarzenie FREE
TIME FESTIWAL;
Tematyka wiodąca: oferty spędzania czasu
wolnego, w tym główne sektory: Turystyka, Kultura i nauka, Aktywność i sport, Dzieci, Sporty
wodne - Kajak Expo, Rowery – Bike Festiwal;
Imprezy towarzyszące: Festiwal Ogrodów, Festiwal Smaków Food Trucków;
Nagrody wręczane podczas targów: medale w
konkursie Mercurius Gedanensis za najciekawsze produkty-oferty spędzania czasu wolnego
prezentowane na targach (w różnych kategoriach);
Osoba kontaktowa: Dorota Solochewicz, dyrektor projektu, 58/554 9204, e-mail: dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl; Sylwia Klofczyńska,
manager techniczny, tel. 58/554 9344, e-mail:
sylwia.klofczynska@mtgsa.com.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 2484 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 196, w tym 8 z zagranicy;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2015 r.: 22 003 osób;
Termin zgłoszenia wystawców: 2 marca 2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: wstęp
wolny;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wstęp wolny
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: 355,00 zł/m²;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 roku:
295,00 zł/m²;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: 110,00 zł/m²;
Ceny promocyjne: specjalna promocyjna
cena za powierzchnię prezentacyjną
z atrakcjami dla publiczności ustalana w czasie
negocjacji;
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Promocje dla wystawców: promocje ustalane
w ramach indywidualnych negocjacji;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: wyposażenie stoiska standardowego:
1/ pow. 4 m² (lada informacyjna i krzesło lub stolik i 2 krzesła),
2/ pow. 6 m² (lada informacyjna, stolik, 2 krzesła),
3/ pow. 9 m² (lada informacyjna, stolik, 2 krzesła);
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: wi-fi / bezpłatne;
Infrastruktura dla wystawców: parkingi, sale
konferencyjne, restauracja, bar.

MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ
Zabrze, 7-8 kwietnia 2017
Miejsce targów: Hala MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6;
Organizator: Miasto Zabrze i MOSiR w Zabrzu;
Od kiedy organizowane są targi: od 2009 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.zabrzewsercuslaska.pl;
Tematyka wiodąca: turystyka dziedzictwa przemysłowego, turystyka kulturowa, kulinarna;
Imprezy towarzyszące: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna;
Nagrody wręczane podczas targów: tak, dla
wystawców oraz odwiedzających;
Osoba kontaktowa: Olga Kubicka-Dymecka,
32 273 97 60, sekretariat_wpts@um.zabrze.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: –
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 86;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: 9000 osób;
Termin zgłoszenia wystawców: 31 marca 2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;

Sposób weryfikacji odwiedzających: liczenie
przy wejściu;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wydarzenie bezpłatne;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: 166,00 zł;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: 80,00 zl;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: uzgodnienia indywidualne;
Ceny promocyjne: uzgodnienia indywidualne;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama,
akcja mailingowa, katalog): tak;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: zabudowa ścian, wykładzina, oświetlenie, gniazdo elektryczne, fryz bez grafiki;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Infrastruktura dla wystawców: tak.

MIĘDZYNARODOWE
TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ
I AGROTURYSTYKI
AGROTRAVEL
Kielce, 7-9 kwietnia 2017
Miejsce targów: Kielce;
Organizator: Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski
Woj. Świętokrzyskiego, Targi Kielce S.A.;
Od kiedy organizowane są targi: 2009 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.agro.travel, www.targikielce.pl/agrotravel;
Tematyka wiodąca: agroturystyka i turystyka
wiejska, atrakcje turystyczne, produkty tradycyjne i regionalne;
Imprezy towarzyszące: blok warsztatowo-dyskusyjny, konkursy dla wystawców i zwiedzających, występy zespołów folklorystycznych;
Nagrody wręczane podczas targów: za najładniejsze stoisko;

GDZIE SIĘ WYBRAĆ, CO ZOBACZYĆ, JAK SPĘDZAĆ CZAS

FREE TIME FESTIWAL to wydarzenie w
formule dwudniowego, weekendowego festiwalu – multidyscyplinarny bank pomysłów, jak twórczo i przyjemnie spędzać
czas wolny.
To impreza adresowana do ludzi nielubiących się nudzić, aktywnie i twórczo spę-

dzających czas, rodzin z dziećmi, poszukujących nietypowych i ciekawych atrakcji
turystycznych, kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych. To dynamiczne, nowoczesne i multidyscyplinarne wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie łączy kilka
uzupełniających się projektów: Festiwal
Turystyki i Czasu Wolnego, Bike Festiwal,
Kajak Expo, Festiwal Ogrodów i Festiwal
Smaków Food Trucków.
Fantastyczna frekwencja (22 tysiące gości
w 2016 r.) doskonała atmosfera, widowiskowe pokazy – między innymi trialu rowerowego czy kajakowego freestyle’u, mnóstwo
konkursów, zabaw i aktywności sportowych, pozytywne komentarze uczestników
i podziękowania od Wystawców potwierdzają sukces i potencjał wydarzenia.
Dorota Solochewicz
Dyrektor Projektu, Free Time Festiwal
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Osoba kontaktowa: Aneta Pastuszka, tel.
41/365 14 16, fax 41/ 365 13 38, e-mail: pastuszka.aneta@targikielce.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 1479 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 131 (w tym 126 krajowych+
5 zagranicznych);
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: 20.000 ogółem;
Termin zgłoszenia wystawców: do 24 marca
2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: system
bramek wyposażony w czytniki kodów kreskowych;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
15 zł bilet normalny; 8 zł bilet ulgowy (dla grup
zorganizowanych młodzieży szkolnej pow. 15
osób);
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: 260 zł/m²;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: 190 zł/m²;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: 80 zł/m²;
Ceny promocyjne: rabaty terminowe dla wystawców przy zgłoszeniu do 15 lutego 2017,
oraz rabaty metrażowe przy zamówieniu powierzchni pow. 50 m²;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama,
akcja mailingowa, katalog): wpis do katalogu,
zaproszenia dla zwiedzających;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: ścianki zewnętrzne, fryz czołowy, napis
na fryzie, oświetlenie stoiska, podłączenie prądu,
wykładzina, kosz na śmieci, wieszak systemowy;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak (dla wystawców);
Infrastruktura dla wystawców: parking na terenie obiektu, restauracje, sale konferencyjne,
nowoczesne Centrum Kongresowe, hotel w bliskim sąsiedztwie targów.

TARGI TURYSTYKI
I WYPOCZYNKU LATO
Warszawa, 21-23 kwietnia 2017
Miejsce targów: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa;
Organizator: MT Targi Polska S.A.;
Od kiedy organizowane są targi: od 22 lat –
1996 r.
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.targilato.pl; www.facebook.com/Urlopowicze;
Tematyka wiodąca: Targi LATO są wyjątkowym
kiermaszem ofert wakacyjnych i weekendowych,
utrzymanym w charakterze festynu turystycznego. To niepowtarzalna okazja do znalezienia w
jednym miejscu wszystkiego, co jest niezbędne
do zaplanowania udanego urlopu czy krótszego
odpoczynku w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami naszego kraju;
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Imprezy towarzyszące: pokazy i występy na
scenie, liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi, w
tym spotkania z podróżnikami;
Nagrody wręczane podczas targów: Konkurs na najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu organizowany przez Polską
Organizację Turystyczną i MT Targi Polska;
Konkurs „Weekend dla Mieszczucha" na najciekawszą ofertę wyjazdu weekendowego;
Konkurs „Kryształowe Słońce" na najbardziej
oryginalne i profesjonalne stoisko targowe organizowany przez MT Targi Polska; Konkurs
„Hit Lata" za najlepszą ofertę wybieraną głosami publiczności organizowany przez MT
Targi;
Osoba kontaktowa: Renata Frydrykiewicz
(Koordynator Zespołów Projektowych) tel.:
+48 22 529 39 18 / +48 668 041 054, e-mail: rfrydrykiewicz@mttargi.pl,
Sylwia Opala (Specjalista ds. sprzedaży), tel.:
+48 22 529 39 86 / +48 606 601 297,
e-mail: sopala@mttargi.pl,
Ewelina Świtaj (Specjalista ds. sprzedaży),
tel.: +48 22 529 39 47 / +48 539 912 056,
e-mail: eswitaj@mttargi.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 5 000 tys. m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 126 wystawców;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni / biznesowi w 2016 r.: kilkanaście tysięcy zwiedzających;
Termin zgłoszenia wystawców: do 15 .04
2017 r.;
Rejestracja internetowa: nie;
Sposób weryfikacji odwiedzających: brak
danych;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wstęp bezpłatny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.:

Stoisko szeregowe: dla wystawców Targów
LATO 2016 lub TT Warsaw 2016 – 349 zł/m²
Dla pozostałych wystawców – 379 zł/m²
Powyżej 50m²: Dla wystawców Targów LATO
2016 lub TT Warsaw 2016 – 329 zł/m²
Dla pozostałych wystawców – 350 zł/m²
W przypadku chęci wykupienia stoiska z powierzchnią otwartą do ceny powierzchni należy doliczyć 10 zł za każdy m² stoiska;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: podpunkt 18;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą
(netto) w 2016 i 2017 r.: 100 zł/m²;
Ceny promocyjne: Dla wystawców, którzy
przyślą umowę uczestnictwa i opłacą 100 %
kosztów powierzchni do końca lutego 2017 r.
Dla wystawców Targów LATO 2016 lub TT
Warsaw 2016 – 270 zł/m²,
Dla pozostałych wystawców – 299 zł/m²,
Powyżej 50 m²: Dla wystawców Targów LATO
2016 lub TT Warsaw 2015 – 250 zł/m², Dla
pozostałych wystawców – 279 zł/ m²;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama,
akcja mailingowa, katalog): prosimy o skontaktowanie się z działem handlowym;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska:
OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ 4 – 5m²
– zabudowa ze stelażem w systemie oktagonalnym (ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z płyty grub. 3,2 cm)
– wykładzina dywanowa, kolor do wyboru
(szara, niebieska, czerwona). W przypadku
niewybrania koloru zostanie położona wykładzina szara.
– 1 fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem stoiska
(wys. liter do 10 cm)
– 1 lada informacyjna z półką (50x50x100 cm
lub 100x50x100 cm)

ZARAŻAMY PASJĄ DO PODRÓŻOWANIA

22. Targi Turystyki i Wypoczynku Lato,
które odbędą się pomiędzy 21 a 23 kwietnia, to ciekawa propozycja spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy i okolic.
Pozwoli ona już wiosną poczuć zapach
lata i nabrać chęci do podróży. Targi Lato
to przede wszystkim urozmaicona oferta,
niecodzienne atrakcje oraz regionalne
smaki.

W tym roku będziemy gościć niezwykłe
osoby, które podzielą się pasją do podróżowania. Będzie można poznać Beatę Pawlikowską, która jest dziś jedną z
najpopularniejszych Polek podróżujących po
kuli ziemskiej. Jarosław Kuźniar z kolei będzie zachęcać do poszerzania horyzontów
nie tylko poprzez świat mediów, lecz także
wyprawy z doświadczonymi przewodnikami.
Dzieci z pewnością ucieszy obecność
Szymona Radzimierskiego, który mając 8
lat zaczął pisać podróżniczego bloga, a w
wieku 10 lat miał już w wakacyjnym portfolio 30 odwiedzonych krajów. Najmłodsi z
zapartym tchem wysłuchają jego opowieści, rodzice natomiast mogą być pewni, że
ten łowca przygód pobudzi wyobraźnię i
apetyt ich pociech na poznawanie świata.
Renata Frydrykiewicz
Koordynator Zespołów
Projektowych, Targi Lato
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– 1 gniazdko o napięciu 230 V
– 1 punkt świetlny na stoisko
– wieszak na ubrania (1 na stoisko)
– kosz na śmieci (1 na stoisko)
– podłączenie energii elektrycznej (nie całodobowo) o mocy do 3 kW 230V do wykorzystania na jedno stoisko
OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ
6 – 8 m²
– zabudowa ze stelażem w systemie oktagonalnym (ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z płyty grub. 3,2 cm)
– wykładzina dywanowa, kolor do wyboru
(szara, niebieska, czerwona). W przypadku nie
wybrania koloru zostanie położona wykładzina
szara.
– zaplecze otwarte (część kabinowa), bez
drzwi
i kotary – wielkość 1m²
– 1 fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem stoiska
(wys. liter do 10 cm)
– 1 stół oraz 2 krzesła tapicerowane szare
- 1 lada informacyjna z półką (50x50x100 cm
lub 100x50x100 cm)
– 1 gniazdko o napięciu 230 V
– 2 punkty świetlne na stoisko
– wieszak na ubrania (1 na stoisko)
– kosz na śmieci (1 na stoisko)
– podłączenie energii elektrycznej (nie całodobowo) o mocy do 3 kW 230 V do wykorzystania na jedno stoisko
OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ 9 m² (na
każde pełne 9 m²)
– zabudowa ze stelażem w systemie oktagonalnym (ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z płyty grub. 3,2 cm)
– wykładzina dywanowa, kolor do wyboru
(szara, niebieska, czerwona). W przypadku
niewybrania koloru zostanie położona wykładzina szara.
– zaplecze otwarte (część kabinowa), bez
drzwi
i kotary – wielkość 1m²
– fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem stoiska
(na 1 otwartą stronę stoiska, wys. liter do
10 cm)
– 1 stół oraz 4 krzesła tapicerowane szare
– 1 lada informacyjna z półką (50x50x100 cm
lub 100x50x100 cm)
– 1 gniazdko o napięciu 230 V
– 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m² stoiska
– wieszak na ubrania (1 na stoisko)
– kosz na śmieci (1 na stoisko)
– podłączenie energii elektrycznej (nie całodobowo) o mocy do 3 kW 230 V do wykorzystania na jedno stoisko
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: w cenie pakietu;
Infrastruktura dla wystawców: 2 parkingi –
naziemny i podziemny, 3 sale konferencyjne w
podziale 80, 80 i 90 osób z możliwością złączenia w jedną o pojemności 250 osób, winda, szatnia.
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MAJ
XIX MIĘDZYNARODOWE
TARGI TURYSTYCZNE
TOURTEC 2017
Jelenia Góra, 12-13 maja 2017
Miejsce targów: Jelenia Góra;
Organizator: Dolnośląska Izba Turystyki;
Od kiedy organizowane są targi: od 1994 do
1998 r. i od 2004 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.tourtec.pl/;
Tematyka wiodąca: oferta turystyczna i produkt
regionalny;
Imprezy towarzyszące: występy kapel ludowych i folklorystycznych, występy artystyczne,
wieczór dla wystawców;
Nagrody wręczane podczas targów: za najefektowniejsze stoisko;
Osoba kontaktowa: Ludmiła Burczyńska, tel.
(75) 64 73 250;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 600 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 90 wystawców, ok. 300 podmiotów;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: około 10 000 osób;
Termin zgłoszenia wystawców: 30 marca 2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: szacunkowy;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wstęp wolny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: 1.200 zł;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: nie dotyczy;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: 600 zł;
Ceny promocyjne: brak;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama,
akcja mailingowa, katalog): katalog;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: namiot wystawienniczy o wymiarach 9
m² (3 m x 3 m), stolik, dwa krzesła, opis stoiska;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: nie dotyczy;
Infrastruktura dla wystawców: nie dotyczy.

PIKNIK NAD ODRĄ
Szczecin, 13-14 maja 2017
Miejsce targów: Wały Chrobrego w Szczecinie
(nabrzeże Odry);
Organizator: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.;
Od kiedy organizowane są targi: od 26 lat;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.pikniknadodra.pl, www.facebook.com/pikniknadodra/;

Tematyka wiodąca: Targi Turystyczne „Market
Tour”;
Imprezy towarzyszące: Targi Żywności i Produktów Ekologicznych, Wielkie Gotowanie, Wiosenny Festyn Rodzinny, pokazy na wodzie;
Nagrody wręczane podczas targów: puchary
dla zwycięzców wyścigu wioślarskiego, nagrody
w konkursach dla odwiedzających imprezę;
Osoba kontaktowa: Katarzyna Tomczyk, tel.
kom. 693 400 094, targi@zart.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 2.250 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: ponad 200 wystawców z kraju
i z zagranicy;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: około 50 tys. osób odwiedzających;
Termin zgłoszenia wystawców: 31 marca
2017 r.;
Rejestracja internetowa: nie;
Sposób weryfikacji odwiedzających: brak impreza otwarta;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wstęp bezpłatny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto) w
2016 i 2017 r.: od 190 zł/m²;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: brak - impreza plenerowa;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2016 i 2017 r.: od 100zł/ m²;
Ceny promocyjne: ustalane indywidualnie;
Promocje dla wystawców: do uzgodnienia indywidualnie;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: namiot targowy z podłogą, fryz, stolik,
dwa krzesła, lada, kosz na śmieci, dwa punkty
świetlne, gniazdko elektryczne 230V;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: impreza plenerowa;
Infrastruktura dla wystawców: impreza plenerowa.

CZERWIEC
TARGI TURYSTYKI
WEEKENDOWEJ ATRAKCJE
REGIONÓW
Chorzów, 2-4 czerwca 2017
Miejsce targów: Chorzów, hala wystaw w Parku Śląskim;
Od kiedy organizowane są targi: od 2013 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.atrakcje-regionow.pl,
www.facebook.com/Atrakcje.Regionow;
Imprezy towarzyszące: –
Tematyka wiodąca: Targi Atrakcje Regionów to
przede wszystkim promocja i upowszechnianie
wiedzy na temat rozwoju turystyki miejskiej i
wiejskiej oraz promocja tradycyjnych produktów
lokalnych i regionalnych. To promocja wyjątko-
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wych miejsc i obiektów w Polsce. Wyjątkowość
targów polega na tym, że odbywają się one w
miejscu, gdzie z atrakcyjną ofertą Wystawców
zapoznaje się ogromna liczba aktywnych mieszkańców Śląska;
Nagrody wręczane podczas targów: –
Osoba kontaktowa: Małgorzata Kryszak, tel.
32 376 08 60, 695 249 555, e-mail: targi@atrakcje-regionow.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 1200 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 120;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni
/ biznesowi w 2016 r.: 20 000 osób;
Termin zgłoszenia wystawców: 30 kwietnia
2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających:
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2016 r.:
wstęp bezpłatny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2017 r.: 340 zł;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2017 r.: 260 zł netto;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2017 roku:
Ceny promocyjne:
Cena wpisu do katalogu (netto) w 2017 r.:
w ramach opłaty rejestracyjnej;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama,
akcja mailingowa, katalog): tak;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: zabudowa w systemie OCTANORM,
wykładzina dywanowa, kosz na śmieci, wieszak,
podstawowe oświetlenie, podłączenie prądowe,
sprzątanie ciągów komunikacyjnych, nazwa firmy na fryzie;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej:
Infrastruktura dla wystawców: hotel w bliskim sąsiedztwie targów, parking na terenie Parku Śląskiego, obiekty wystawiennicze „w sercu”
Parku Śląskiego, do centrum 5 min.

WRZESIEŃ
TARGI SMAKI REGIONÓW
Poznań, 23-26 września 2017

Miejsce targów: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie;
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.smaki-regionow.pl;
Od kiedy organizowane są targi: dd 2009 roku;
Tematyka wiodąca: Targi SMAKI REGIONÓW
są świętem miłośników tradycyjnej, polskiej
żywności przyrządzanej według dawnych receptur;
Imprezy towarzyszące: W tym samym czasie
odbywają się Międzynarodowe Targi Wyrobów
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Spożywczych POLAGRA FOOD, Międzynarodowe Targi Gastronomii POLAGRA GASTRO, Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
POLAGRA TECH, Targi Hotelarstwa INVETS HOTEL, PAKFOOD Targi Opakowań dla Przemysłu
Spożywczego; EPLA Targi Tworzyw Sztucznych i
Gumy;
Nagrody wręczane podczas targów: Medale
Targów Smaki Regionów – otrzymają je najlepsze produkty żywności naturalnej i tradycyjnej z
obszaru państw Unii Europejskiej, zgłoszone jako eksponat wystawienniczy, na stoisku targowym podczas trwania Targów Smaki Regionów;
Kulinarne Perły – w ramach finału konkursu organizowanego przez PIPRiL „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”;
Osoba kontaktowa: Renata Hille, tel. 61 869 24
28; e-mail: renata.hille@mtp.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 1592 m2, dwa pawilony wystawiennicze;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: ponad 200 producentów zgromadzonych pod herbami 15 województw;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni / biznesowi w 2016 r.: 63 000 zwiedzających dla całego bloku targowego odbywającego
się w tym terminie;
Termin zgłoszenia wystawców: 31 maja
2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających:
brak – wstęp jest bez biletów i zaproszeń;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wstęp bezpłatny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 roku:
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali(netto) w 2016 i 2017 roku:
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą
(netto) w 2017 roku: wycena na życzenie
klienta
Ceny promocyjne: brak;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska: wykładzina, ścianki, prąd, oświetlenie,
stół, krzesła, wieszak, kosz na śmieci;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak
Infrastruktura dla wystawców: parking, sale
od 20 do 2000 osób, bary / restauracje.

PAŹDZIERNIK
WORLD TRAVEL SHOW
Nadarzyn, 20-22 października 2017
Miejsce targów: Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn;
Organizator: PTAK S.A.;
Od kiedy organizowane są targi: II edycja;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.worldtravelshow.pl;
Tematyka wiodąca: Turystyka zagraniczna i

krajowa + dwa salony – Camper & Caravan
Show, Warszawski Salon Jachtowy;
Imprezy towarzyszące: Camper & Caravan
Show, Warszawski Salon Jachtowy, Gala 7
Nowych Cudów Polski National Geographic,
Spotkania z Podróżnikami, ogólnopolski zlot
camperów;
Nagrody wręczane podczas targów: Gala 7
Nowych Cudów Polski – National Geographic, Championy Jachtingu;
Osoba kontaktowa: Marcin Chojnowski –
dyrektor targów, tel. 507 664 090, m.chojnowski@warsawexpo.eu;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 43 500 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 380 / 267/ 113 (w tym:
84 wystawców – Camper & Caravan Show,
97 wystawców – Warszawski Salon Jachtowy); Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni / biznesowi w 2016 r.: 31 900 /
bd / bd
Termin zgłoszenia wystawców: 1 października 2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: rejestracja online/rejestracja na miejscu;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017
r.: 20 zł/os., zwiedzający branżowi i szkoły –
bezpłatnie, darmowy transport autobusowy z
Warszawy;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: 200-350 zł/m²;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: 150350 zł/m²;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą
(netto) w 2016 i 2017 r.: /indywidualnie/;
Ceny promocyjne: Jednostki samorządowe i
budżetowe, ambasady – 70% rabatu przy
zgłoszeniach złożonych do 1.05.2017;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama, akcja mailingowa, katalog): darmowa
obsługa call-center zaproszonych gości wystawców, wpis do katalogu w cenie stoiska,
200 drukowanych zaproszeń dla każdego wystawcy, obsługa graficzna projektów związanych z udziałem w targach;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: wykładzina, stolik + 4 krzesła,
podłączenie prądu 2 kW, internet;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali
targowej: tak, wifi;
Infrastruktura dla wystawców: Ptak
Warsaw Expo to największe centrum
targowo-konferencyjne w Polsce. 6 hal o
powierzchni 143 000 m² pozwala na
organizację międzynarodowych imprez
targowych na światowym poziomie. Do
dyspozycji wystawców i zwiedzających
zapewniono darmowy parking – 15 000
miejsc parkingowych, sale szkoleniowe i
bankietowe przystosowane do wydarzeń
zamkniętych, 4 restauracje, darmowy
transport autobusowy z centrum
Warszawy.
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LISTOPAD
MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYCZNE TT WARSAW
Warszawa, 23-25 listopada 2017
Miejsce targów: Centrum Targowo-Kongresowe
MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa;
Organizator: MT Targi Polska S.A.;
Od kiedy organizowane są targi: od 25 lat;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.ttwarsaw.pl, www.facebook.com/Urlopowicze;
Tematyka wiodąca: Targi TT Warsaw to międzynarodowe wydarzenie dla branży turystycznej, które stwarza doskonałe warunki do nawiązaniu
kontaktów handlowych z podmiotami turystycznymi z Polski i ze świata, a także sprzedaży produktów i usług zarówno biurom podróży,
przedstawicielom sektora turystyki, jak i odbiorcom
indywidualnym.
Imprezy towarzyszące: branżowe konferencje
i szkolenia, speed dating – spotkania wystawców z
blogerami, strefa B2B, spotkania z podróżnikami i
blogerami podróżniczymi;
Nagrody wręczane podczas targów: Konkurs Fair Play turystyki organizowany przez Polską Izbę Turystyki i MT Targi Polska, Konkurs dziennikarzy
i MT Targi Polska na najlepsze stoisko Targów TT
Warsaw Homo Turisticus;
Osoba kontaktowa: Renata Frydrykiewicz (Koordynator Zespołów Projektowych), tel.: +48 22 529
39 18 / +48 668 041 054
e-mail: rfrydrykiewicz@mttargi.pl
Sylwia Opala (Specjalista ds. sprzedaży)
tel.: +48 22 529 39 86 +48 606 601 297, e-mail:
sopala@mttargi.pl
Ewelina Świtaj (Specjalista ds. sprzedaży)
tel.: +48 22 529 39 47 / +48 539 912 056
e-mail: eswitaj@mttargi.pl
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 10 000 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 448 wystawców;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni /
biznesowi w 2016 r.: 19 042 zwiedzających;
Termin zgłoszenia wystawców: 15 listopada
2017 r.;
Rejestracja internetowa: tak;
Sposób weryfikacji odwiedzających: System rejestracji wejść RK Soft;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
Pierwszego dnia branżowego – 40 zł
Drugiego i trzeciego – 10 zł;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.:
Dla wystawców Targów TT Warsaw 2016
Stoisko szeregowe – 595 zł/m²
Stoisko otwarte/narożne – 610 zł/m²
Dla nowych wystawców
Stoisko szeregowe – 660 zł/m²
Stoisko otwarte/narożne – 675 zł/m²
do ceny powierzchni należy doliczyć 10 zł za m² powierzchni stoiska
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Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: podpunkt
18;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto)
w 2016 i 2017 r.: nie sprzedajemy;
Ceny promocyjne:
Dla wystawców Tarów LATO 2017,
Stoisko szeregowe – 490 zł/m²,
Stoisko otwarte/narożne – 505 zł/m²,
Dla wystawców, którzy prześlą umowę i opłacą
100% kosztów do końca lipca 2017 r.,
Dla wystawców Targów TT Warsaw 2016 r.,
Stoisko szeregowe – 545 zł/m²,
Stoisko otwarte/narożne – 560 zł/m²,
Dla nowych wystawców
Stoisko szeregowe – 610 zł/m²,
Stoisko otwarte/narożne – 625 zł/m²;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama akcja mailingowa, katalog): prosimy o skontaktowanie się z działem handlowym;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska:
OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ 4 – 5m²,
– zabudowa ze stelażem w systemie oktagonalnym
(ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z
płyty grub. 3,2 cm), – wykładzina dywanowa, kolor
do wyboru (szara, niebieska, czerwona). W przypadku nie wybrania koloru zostanie położona wykładzina szara. – 1 fryz z napisem wykonanym
pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem
stoiska (wys. liter do 10 cm) – 1 lada informacyjna
z półką (50x50x100 cm lub 100x50x100 cm), – 1
gniazdko o napięciu 230 V, – 1 punkt świetlny na
stoisko, – wieszak na ubrania (1 na stoisko), – kosz
na śmieci (1 na stoisko), – podłączenie energii elektrycznej (nie całodobowo) o mocy do 3 kW 230V
do wykorzystania na jedno stoisko
OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ 6 – 8m²
– zabudowa ze stelażem w systemie octagonalnym
(ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z
płyty grub. 3,2 cm)

– wykładzina dywanowa, kolor do wyboru (szara,
niebieska, czerwona). W przypadku niewybrania
koloru zostanie położona wykładzina szara.
– zaplecze otwarte (część kabinowa), bez drzwi
i kotary – wielkość 1m², – 1 fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem stoiska (wys. liter do 10 cm.), – 1 stół oraz
2 krzesła tapicerowane szare, – 1 lada informacyjna z półką (50x50x100 cm lub 100x50x100 cm), –
1 gniazdko o napięciu 230 V, – 2 punkty świetlne
na stoisko, – wieszak na ubrania (1 na stoisko), –
kosz na śmieci (1 na stoisko), – podłączenie energii
elektrycznej (nie całodobowo) o mocy do 3 kW
230 V do wykorzystania na jedno stoisko
OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ 9m² (na każde pełne 9 m²)
- zabudowa ze stelażem w systemie oktagonalnym
(ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z
płyty grub. 3,2 cm),
– wykładzina dywanowa, kolor do wyboru (szara,
niebieska, czerwona). W przypadku nie wybrania
koloru zostanie położona wykładzina szara.
– zaplecze otwarte (część kabinowa), bez drzwi
i kotary – wielkość 1m²,
– fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym
dla całej Wystawy i numerem stoiska (na 1 otwartą stronę stoiska, wys. liter do 10 cm.),
– 1 stół oraz 4 krzesła tapicerowane szare,
– 1 lada informacyjna z półką (50x50x100 cm lub
100x50x100 cm),
– 1 gniazdko o napięciu 230 V,
– 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m² stoiska,
– wieszak na ubrania (1 na stoisko),
– kosz na śmieci (1 na stoisko),
– podłączenie energii elektrycznej (nie całodobowo)
o mocy do 3 kW 230 V do wykorzystania na jedno
stoisko
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: w cenie pakietu;
Infrastruktura dla wystawców: 2 parkingi – naziemny i podziemny

WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE

Serdecznie zapraszam wszystkich
przedstawicieli branży turystycznej oraz
miłośników podróży na 25. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, które
odbędą się w dniach 23-25 listopada 2017.
Chciałabym, aby nadchodzący Jubileusz
stał się wyjątkowym świętem ludzi tury-

styki. Pozwolił nam podsumować dotychczasowy dorobek oraz rozpocząć kolejny
etap odważnie i z optymizmem.
Pracujemy nad programem i rozwijamy
pomysły, tak aby podczas tej szczególnej
edycji znalazło się wszystko, co najważniejsze. Z pewnością wystawcy z całego
świata przedstawią różnorodną ofertę, a
kraje zaprezentują piękne miejsca i bogatą kulturę. Uroki Polski będzie można poznawać poprzez atrakcje regionów, miast
i ciekawych miejsc noclegowych. Touroperatorzy natomiast przygotują propozycje atrakcyjnych wyjazdów dla każdego
klienta. Nie zabraknie także wyjątkowych
podróżników, którzy swymi opowieściami
zainspirują nas do zwiedzania świata.
Dlatego już dziś warto wpisać do kalendarza datę jubileuszowych Targów TT
Warsaw 2017.
Urszula Potęga
Prezes MT Targi Polska
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3 sale konferencyjne w podziale 80, 80 i 90 osób z
możliwością złączenia w jedną dla 250 osób, winda, szatnia.

GRUDZIEŃ
GRECKA PANORAMA
Warszawa, 2-3 grudnia 2017
Miejsce targów: Stadion PGE Narodowy;
Organizator: North Events;
Od kiedy organizowane są targi: od 2015 r.;
Strona internetowa (FB, Twitter, Instagram):
www.greckapanorama.pl
Tematyka wiodąca: Targi poświęcone greckiej turystyce, kuchni i kulturze;
Imprezy towarzyszące: THE GREEK FOOD SHOW
podczas którego zaprezentowane zostaną bogate
tradycje kulinarne Grecji oraz wysokiej jakości
greckie produkty;
Nagrody wręczane podczas targów: wyróżnienia
Greckiego Komitetu UNESCO;
Osoba kontaktowa: Alexia Christopoulou, Marketing & PR Manager, tel. +30 210 9713281, e-mail:
alexia@north-e.com , Katarzyna Kruś Project Manager, e-mail: katarzyna.krus@greekcenter.pl;
Metraż sprzedanej powierzchni targowej
w 2016 r.: 3 000 m²;
Liczba wystawców ogółem / krajowi / zagraniczni w 2016 r.: 120 wystawców, 35 regionów i
destynacji;
Liczba odwiedzających ogółem / indywidualni /
biznesowi w 2016 r.: ponad 7000 odwiedzających;
Termin zgłoszenia wystawców: 15 października
2017 r.;
Rejestracja internetowa: nie;
Sposób weryfikacji odwiedzających: zgłoszenia
online;
Ceny biletów wstępu (ew. zniżki) w 2017 r.:
wstęp bezpłatny;
Ceny m² powierzchni zabudowanej (netto)
w 2016 i 2017 r.: minimalna wielkość stanowiska
6 m², cena z serwisem wystawienniczym 2.000
EUR;
Ceny m² powierzchni niezabudowanej wewnątrz hali (netto) w 2016 i 2017 r.: nie dotyczy;
Ceny m² powierzchni otwartej poza halą (netto)
w 2016 i 2017 r.: nie dotyczy;
Ceny promocyjne 10% zniżki za rejestrację do 30
czerwca;
Promocje dla wystawców (rabaty, reklama, akcja mailingowa, katalog): reklama na dedykowanej stronie www, reklama outdoorowa, reklama w
social media, akcje mailingowe;
Co znajduje się w standardzie wyposażenia stoiska: gotowa konstrukcja standu, lady, stołki barowe, stół z krzesłami do spotkań z klientami, druk
plakatów, podstawowe oświetlenie, dostęp do prądu i wi-fi;
Dostęp do bezpłatnego internetu na hali targowej: tak;
Infrastruktura dla wystawców: bezpłatny parking.

FACEBOOK

STRONA
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OBEJRZYJ
FILM

LOKALIZACJA

GRECKA PANORAMA
2–3 grudnia 2017, Warszawa

Alexia Christopoulou
+30 210 9713281
u alexia@north-e.com
Katarzyna Kruś
+48 22 255 08 01
u katarzyna.krus@greekcenter.pl
North Events / Greek Travel and Trade
Center, ul. Nowogrodzka 42,
00-695, Warszawa

TARGI ZAGRANICZNE,
NA KTÓRYCH POT PLANUJE
REALIZACJĘ POLSKICH
STOISK NARODOWYCH
W 2017 R.:
I

11-15.01.2017 r.,
Vakantiebeurs, Utrecht, Holandia,
www.vakantiebeurs.nl
I 12-15.01.2017 r.,
Ferien Messe, Wiedeń, Austria,
www.ferien-messe.at
I 18-22.01.2017 r.,
Fitur, Madryt, Hiszpania, www.ifema.es
I 19-22.01.2017 r.,
Matka Nordic Travel Fair, Helsinki, Finlandia,
www.messukeskus.com
I 2-5.02.2017 r.,
Salon des Vacances, Bruksela, Belgia,
www.salondesvacances.eu
I 8-12.03.2017 r.,
ITB, Berlin, Niemcy, www.itb-berlin.de
I 14-16.03.2017 r.,
MITT, Moskwa, Rosja, www.mitt.ru
I 13-15.04.2017 r.,
Jantur, Kaliningrad, Rosja, www.balticfair.com
I 16-18.05.2017 r.,
IMEX, Frankfurt, Niemcy,
www.imex-frankfurt.com
I 6-8.11.2017 r.,
WTM, Londyn, Wielka Brytania,
www.wtmlondon.com
I 28.11-30.11.2016 r.,
IBTM, Barcelona, Hiszpania,
www.ibtmworld.com

Bilety na targi ITB
w promocyjnych
cenach!
Szczegóły na:

www.targiberlinskie.pl
ProMesse – Przedstawicielstwo
Targów Berlińskich
tel. (+48) 22 215 47 69
promesse@targiberlinskie.pl

VI Ogólnopolskie
Forum Agentów Biur Podróży
22 listopada 2017 r., Warszawa

Zgłoś się już dziś!
Już teraz zgłoś swoje uczestnictwo w kolejnej edycji Forum! Niezbędna jest kontynuacja branżowego dialogu, który rozpoczęliśmy podczas poprzednich edycji Ogólnopolskiego Forum Agentów Biur Podróży.
W czasie tegorocznego spotkania będziemy poruszać ważne tematy m.in. przyszłość rynku turystycznego,
rolę mediów społecznościowych oraz wątpliwości związane z zapisami w umowach agencyjnych.



Tak, jestem zainteresowany udziałem
to był dobrze spędzony czas

Imię i Nazwisko: .............................................................................................................................................................................
Firma:..............................................................................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy / Miejscowość: ........................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................... Fax:........................................................................................
e-mail: ............................................................................................ Internet: ................................................................................
Tytuł zawodowy / Funkcja:..............................................................................................................................................................
Telefon komórkowy:.......................................................................................................................................................................

Złoty partner:
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WORLD TRAVEL SHOW

20–22
października
PTAK WARSAW
EXPO
NADARZYN

Nadarzyn, Jesień 2017

www.warsawexpo.eu, www.worldtravelshow.pl

