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Jako kanał sprzedaży targi
wymagają nowego podejścia. Warto selekcjonować
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Trendy | Targi skazane sà albo na kurczenie si´, albo na rozwój przez specjalizacj´

Specjalizacja uporzàdkuje rynek?
Ukierunkowane na konkretnà dziedzin´ turystyki imprezy umo˝liwiajà wystawcom lepsze zdefiniowanie odbiorcy oferty, nie powielajà oklepanych scenariuszy. W natłoku targowych propozycji majà przed sobà przyszłoÊç.

Joanna Morawska
i´dzynarodowym imprezom miary berliƒskich ITB czy londyƒskich WTM polskie targi nie
majà szansy dorównaç. Aby
zajàç mocnà pozycj´ na rodzimym rynku, muszà znaleêç na
siebie pomysł.
– Na polskim rynku nie ma
miejsca na wi´cej ni˝ dwie du˝e
mi´dzynarodowe imprezy targowe – komentuje Dariusz
Wojtal, prezes mazowieckiego
oddziału PIT. – Te najwa˝niejsze odbywajà si´ zaledwie w kilku miastach europejskich, natomiast polskie targi sà skazane
albo na kurczenie si´, albo na
specyficzny charakter. To drugie rozwiàzanie jest strzałem w
dziesiàtk´. Jest to sposób promocji regionu czy konkretnego
rodzaju turystyki, a przy okazji
przyciàga wystawców, którzy
chcà takie produkty sprzedawaç, i kupujàcych, którzy mogà
znaleêç tu wszystko, z czego
mo˝na je zbudowaç.
Podobne zdanie ma Urszula
Pot´ga, prezes spółki MT Targi,
organizatora TT Warsaw i Tar-

M

gów Lato. – Z całà pewnoÊcià
najwa˝niejszymi mi´dzynarodowymi targami turystycznymi
w Polsce sà TT Warsaw i Tour
Salon. Targi Lato natomiast
traktujemy jako piknik turystyczny dla mieszkaƒców Warszawy i okolic, na którym mo˝na zapoznaç si´ przed wakacjami z ofertà turystycznà, kupiç
wycieczk´ i przy okazji przyjemnie sp´dziç czas. Specjalizowanie si´ targów ułatwia odbiorcom dotarcie do tego, co ich
rzeczywiÊcie interesuje, a skoro
si´ robi takie imprezy, to oznacza, ˝e jest na nie zapotrzebowanie – mówi Urszula Pot´ga.

Kurs na regiony
Jedna z form specjalizacji to
postawienie na regiony. Najlepszym przykładem sà łódzkie
Mi´dzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na styku
kultur”, które od samego poczàtku stanowià przestrzeƒ wyłàcznie dla tej gał´zi turystyki. A
Łódê jako kulturowy tygiel wydaje si´ szczególnie dobrym do
tego miejscem. – Ogólnie obserwujemy taki trend, ˝e regiony coraz silniej si´ promujà. W
Polsce bardzo pr´˝nie działajà

Regionalne Organizacje Turystyczne, w ostatnim czasie powstało równie˝ wiele Lokalnych
Organizacji Turystycznych i Lokalnych Grup Działania, które
promujà turystyk´ na swoim
obszarze. A nasze targi odwiedzajà ludzie, którzy sà zainteresowani właÊnie regionalnymi
ofertami – mówi Katarzyna
Drobiƒska, komisarz ds. promocji w Mi´dzynarodowych
Targach Łódzkich.
Według Artura Matiaszczyka, prezesa łódzkiego biura podró˝y Trade & Travel Company, targi „Na styku kultur” po
prostu nie miały innego wyjÊcia, jak wyspecjalizowaç si´ w
regionach. Powodem było znikome zainteresowanie touroperatorów udziałem w nich. –
Te targi, podobnie jak gdaƒskie
czy katowickie, sà robione właÊnie pod klienta z regionu.
OczywiÊcie dobrze by było,
gdyby targi ogólnobran˝owe
równie˝ istniały, natomiast, czy
robiç targi wyłàcznie touroperatorskie? Nie sàdz´, nie ma w
tej chwili rynku na to. Wystarcza to, ˝e na zwykłych targach
sà wyznaczane dni bran˝owe –
mówi.

Znaleêç własnà nisz´?
Na turystycznej mapie targowej pojawiajà si´ tak˝e niszowe,
stricte specjalistyczne wydarzenia, takie jak Mi´dzynarodowe
Targi Turystyki Przemysłowej i
Turystyki Podziemnej w Zabrzu. Obiekty poprzemysłowe
udost´pnione do zwiedzania i
tworzàce produkt pod nazwà
Szlak Zabytków Techniki to wizytówka województwa Êlàskiego. Nic wi´c dziwnego, ˝e dostrze˝ono potrzeb´ zorganizowania tu takiej imprezy. – Z naszego punktu widzenia targi
specjalistyczne sà potrzebne.
Dzi´ki nim poznajemy ludzi
zwiàzanych z turystykà przemysłowà, a w połàczeniu z mi´dzynarodowà konferencjà poÊwi´conà dziedzictwu przemysłowemu tworzà doskonałà platform´
wymiany doÊwiadczeƒ – mówi
Bartłomiej Bober z Wydziału
Promocji i Turystyki w Urz´dzie
Miasta Zabrza. – Ludzie szukajà coraz bardziej specyficznych
form sp´dzania wolnego czasu.
Z ka˝dym rokiem roÊnie u nich
ÊwiadomoÊç istnienia takiego
zjawiska jak turystyka przemysłowa, a i oferty sà przygotowane coraz lepiej.

Co nowego w tym roku
proponują organizatorzy
targów?
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Zaplanuj kampanię reklamową na zagranicznych rynkach 2011
Destination Poland:
13 lat doświadczenia
200 000 nakładu
sześć wersji językowych
aktywna dystrybucja
interesujące materiały merytoryczne
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elegancka szata graficzna
rozpoznawalna marka wydawcy
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Szczegóły dotyczące kampani na rynkach: niemieckim, rosyjskim, chińskim, hiszpańskim, ukraińskim, brytyjskim,
skandynawskim, znajdziesz na stronie www.wiadmosciturystyczne.pl lub pod numerem telefonu: (22) 822 20 16
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Grajmy w otwarte karty
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rganizatorzy targów muszà sobie zdaç spraw´ z podstawowej rzeczy: bran˝a turystyczna nie szafuje ju˝ decyzjami o wystawianiu si´ na ka˝dej z mo˝liwych imprez. Powód jest prozaiczny, ale w biznesie najistotniejszy – pieniàdze. Stoisko na targach to koszt, który niekoniecznie musi przynieÊç oczekiwane zyski. Dzisiaj biznes –
jak słusznie zauwa˝ajà touroperatorzy – robi si´ poza halami. Potencjalni klienci wolà zresztà pójÊç w weekend
do centrum handlowego, ni˝ jechaç na targi na peryferie miasta. I bran˝a ju˝ szuka sposobów, ˝eby właÊnie tam
do nich dotrzeç. A z targowej oferty wybiera te propozycje, które sà dla niej najbardziej opłacalne. Ale pomimo
tej zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci targi zawsze b´dà potrzebne. Tylko organizatorzy po pierwsze muszà znaleêç
pomysł na siebie. CoÊ, co wyró˝ni ich w natłoku konkurencyjnych imprez, własnà specjalizacj´. A po drugie muszà graç z wystawcami w otwarte karty. Bo to, co czytamy w targowych katalogach, cz´sto nijak si´ ma do tego, co
widzimy na targowej hali. Marketingowe mno˝enie liczb nie pomo˝e, bo ka˝dy ma oczy i rozum,
i widzi, jaka jest prawda. Có˝ z tego, ˝e dopiszemy zera do liczby odwiedzajàcych, skoro spory procent z nich to
np. uczniowie ze szkolnej wycieczki, którzy na pewno nie sà potencjalnymi klientami. UczciwoÊç – jak to w ˝yciu
bywa – na dłu˝szà met´ bardziej popłaca.
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a rynku europejskim powolne wyjÊcie z zapaÊci ekonomicznej dopiero zaczyna byç widoczne.
Tymczasem kraje Azji i Pacyfiku nadrabiajà straty i rozwijajà si´ o wiele szybciej. Niektóre
gospodarki azjatyckie osiàgn´ły w ubiegłym roku wzrost si´gajàcy nawet 10 procent. To ma wpływ
równie˝ na turystyk´. Stworzenie organizowanych ju˝ po raz czwarty targów ITB Asia było oparte
na przeÊwiadczeniu, ˝e Azja stanie si´ w przyszłoÊci jednym z najbardziej „ruchliwych” kierunków
w Êwiatowym rynku turystycznym, i to zarówno jeÊli idzie o rozwój bran˝y na tym terenie, jak i jako coraz ch´tniej odwiedzane przez turystów miejsce. Aby umiej´tnie wykorzystaç wzrost azjatyckiego rynku turystycznego, warto uczestniczyç w imprezach takich jak targi ITB Asia. Sà one nazywane trampolinà dla całego olbrzymiego azjatyckiego rynku turystycznego. Dajà doskonałà okazj´, aby zyskaç dokładny i aktualny przeglàd najnowszych trendów w azjatyckiej turystyce. Dla wystawców bardzo korzystna jest mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu z kupujàcymi, tym bardziej ˝e
biura podró˝y o najwy˝szej klasie i jakoÊci. Z kolei dla odwiedzajàcych wa˝na jest mo˝liwoÊç zakupów imprez turystycznych bezpoÊrednio u ich organizatorów i to po konkurencyjnych, dzi´ki du˝emu wyborowi, cenach.
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„WiadomoÊci Turystyczne“
to specjalistyczny dwutygodnik
bran˝y turystycznej. Opisujàc
najwa˝niejsze wydarzenia turystyczne
w Polsce i na Êwiecie, gazeta
dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu
organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja
przygotowuje równie˝ specjalne wydania targowe,
dodatki regionalne i tematyczne.

Dr. Martin Buck, Director of the Competence Centre Travel
and Logistics Messe Berlin and Director of Messe Berlin (Singapore)
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u˝e wydarzenia promocyjne pokroju targów ITB dajà złudne poczucie, ˝e sam fakt zebrania w jednym miejscu przedstawicieli mediów i profesjonalistów wystarczy, by jakakolwiek kampania promocyjna odniosła sukces. Bywa, ˝e im wy˝sza ranga wydarzenia, tym wi´ksza pokusa, by zlekcewa˝yç rol´ dobrego przygotowania promocyjnego na t´ okazj´. MyÊleliÊmy o tym, opracowujàc kampani´ promujàcà Polsk´ na berliƒskich ITB – jednych z najwi´kszych targów turystycznych na Êwiecie. W tym roku
Polska jako kraj partnerski organizatorów przygotowuje ceremoni´ otwarcia, którà zobaczy 4000 osób
zwiàzanych z turystykà na całym Êwiecie. Nie wolno marnowaç takiej szansy. Wszyscy zdà˝yliÊmy si´
przyzwyczaiç do faktu, ˝e paƒstwa promowane sà na takich samych zasadach jak marki produktów. Zabieganie o inwestorów, turystów, pozycj´ na arenie mi´dzynarodowej – wszystko to wymaga nieustannego czuwania nad wizerunkiem kraju. W przypadku Polski ciàgle typowe sà kampanie, które nawiàzujà
do istniejàcych ju˝ stereotypów, powielajà tradycyjny wizerunek Polski. Wydarzenia rangi ITB dajà mo˝liwoÊç sprawdzenia alternatywnych mo˝liwoÊci. My postanowiliÊmy zaskoczyç goÊci. W ten sposób mo˝e
powstaç przestrzeƒ do nowych skojarzeƒ z Polskà jako krajem pełnym niespodziewanych mo˝liwoÊci, witalnym i zaawansowanym technologicznie.

D

Tomasz Bagiƒski, agencja Platige Image, autor projektu promujàcego Polsk´ na ITB 2011
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WT SONDA Co nowego w tym roku proponujà organizatorzy targów?
Turystyka weekendowa i rodzinna

W stron´ klienta indywidualnego

tym roku w Expo
Silesia stawiamy na
turystyk´ weekendowà i
rodzinnà. Zaprezentujemy mieszkaƒcom Âlàska i
Zagł´bia kompleksowà
ofert´ naszego województwa i regionów oÊciennych. Nie zabraknie propozycji zagranicznych letnich wyjazdów. Jednà z
atrakcji dodatkowych b´dzie transmisja
na ˝ywo z Pucharu Âwiata w narciarstwie
biegowym z udziałem znakomitej Justyny Kowalczyk. Dla amatorów gier wideo

zczególnym udziałem
w Glob 2011 wyró˝ni
si´ Indonezja – kraj partnerski oraz Warmia i Mazury – region partnerski.
Miasto Zabrze przybli˝y
nam swoje walory przez
uczestnictwo na zasadach
partnera regionalnego. Podobnie jak w
poprzednich latach, tak i w tegorocznej
edycji b´dziemy starali si´ przyciàgnàç
(poza szeroko poj´tà bran˝à turystycznà) jak najwi´cej klientów indywidualnych. Dlatego te˝ nasze wysiłki skupione

W

przygotowaliÊmy specjalnà stref´ gier, z
symulatorami sportów zimowych. Targi
odwiedzà te˝ El˝bieta i Andrzej Lisowscy, dziennikarze i podró˝nicy, autorzy
wielu programów telewizyjnych i audycji
radiowych, którzy opowiedzà o swoich
wyprawach. Organizujemy równie˝ Sosnowiec Tour Film, festiwal filmów o regionach. Najlepsze zostanà nagrodzone
emisjà m.in. w TV Biznes.
Lucyna Labocha, manager Międzynarodowych Targów Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku Intourex w Sosnowcu

S

sà równolegle na ekspozycji oraz stworzeniu atrakcyjnego programu imprez
towarzyszàcych. WÊród nich sà m.in.
„Gala Âlàsk”, czyli prezentacje uznanych Êlàskich artystów, wyst´p zespół
taƒca irlandzkiego, zlot motocyklistek,
konkurs „Stół pi´knie nakryty”, tradycyjnie ju˝ piosenka szantowa i turystyczna, zlot caravaningowy.
Bo˝ena Lipka, kierownik projektu XVII Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego
Glob, Katowice

Wracamy do sprawdzonej formuły

Warto odwiedzaç regiony

a proÊb´ wystawców
wracamy w tym roku
do formuły trzydniowej.
Chcemy te˝ przywróciç naszym targom atmosfer´
pikniku. Na specjalnie przygotowanej scenie b´dà wyst´py zespołów artystycznych, tanecznych, regionalnych. PrzygotowaliÊmy bardzo du˝o konkursów dla odwiedzajàcych, z tak wartoÊciowymi nagrodami jak np. wycieczki. Jednà z atrakcji w
tym roku b´dà równie˝ pokazy mistrza kulinarnego Roberta Sowy, kreatora menu

ak co roku promujemy
szczególnie regiony
turystyczne i ich atrakcje.
Tym razem rozwijamy te˝
dodatkowe wàtki. B´dziemy bardzo promowaç wyloty z Łodzi, pod
hasłem „Lataj z Łodzi na
wakacje”. Znajdzie si´ równie˝ miejsce
dla ofert agroturystycznych. PrzygotowaliÊmy tak˝e wiele seminariów i szkoleƒ dla bran˝y. Na przykład na temat
tego, jak przygotowaç si´ do targów i
jak osiàgnàç maksymalne efekty z

N

najwa˝niejszych wydarzeƒ kulturalno-kulinarnych w Polsce. Razem z dietetykami
doradzi, jak si´ od˝ywiaç w okresie letnim.
B´dzie te˝ mo˝na skorzystaç z praktycznych porad dotyczàcych tego, jak bezpiecznie podró˝owaç, jakich formalnoÊci dopełniç. Naszà ideà jest stworzenie imprezy, na
której mieszkaƒcy Mazowsza b´dà mogli
wybraç i kupiç wycieczk´ w momencie, kiedy poszukujà pomysłu na swoje wakacje
czy długie wiosenne weekendy.
Małgorzata Cholewa, specjalista
ds. sprzedaży, Targi Lato 2011, Warszawa

J

udziału w nich. Proponujemy równie˝
panel poÊwi´cony nowym mediom, takim jak Facebook i Twitter. Warto wiedzieç, jak je wykorzystaç do budowania
relacji z klientem, dziÊ taka wiedza to
podstawa. Odwiedzajàcych zapraszamy
natomiast na sesj´ podró˝niczà. MiłoÊnicy podró˝y opowiedzà o swoich wyprawach, doÊwiadczeniach, poka˝à
zdj´cia.
Katarzyna Drobiƒska, Międzynarodowe
Targi – Regiony Turystyczne „Na styku
kultur”, Łódź

Wiedza przydatna w praktyce

Trikke zwabi targowych goÊci

T Warsaw to jedno z najwa˝niejszych spotkaƒ
bran˝y turystycznej w tej cz´Êci Europy. Ju˝ teraz pracujemy nad programem merytorycznym tegorocznej edycji.
Stawiamy przede wszystkim
na praktyk´. Chcemy, aby
uczestnicy warsztatów, konferencji czy prezentacji mogli przeło˝yç wiedz´ na nich zdobytà bezpoÊrednio na swojà działalnoÊç.
Przedstawicielom biur podró˝y proponujemy
warsztaty dotyczàce tworzenia oferty turystycznej. Przygotowujemy tak˝e panel dla or-

ierwszy raz na naszych
targach pojawià si´
atrakcje zwiàzane ze sportem. Odwiedzajàcy b´dà
mieli okazj´ do nauki nordic
walking, pod okiem dru˝ynowego mistrza Êwiata w tej dyscyplinie. Kolejna sportowa
propozycja to egzotyczne jeszcze w Polsce
urzàdzenie, a raczej pojazd o nazwie Trikke.
Ta alternatywa dla roweru, hulajnogi, a nawet
nart pr´˝nie rozwija si´ za oceanem, zatem to
tylko kwestia czasu, gdy zacznie byç popularna
tak˝e i w Polsce. Targowi goÊcie ju˝ po raz ko-

T

ganizatorów wyjazdów słu˝bowych. W wielu
firmach nie zajmujà si´ tym profesjonaliÊci, ale
pracownicy, którzy robià to niejako przy okazji. Do nich tak˝e chcielibyÊmy dotrzeç.
Wbrew pozorom nie jest łatwo zorganizowaç
dobry wyjazd firmowy, który spełni swoje zadania. Dla klientów indywidualnych mamy
propozycj´, sprawdzonà ju˝ w ubiegłym roku:
zaprosimy podró˝ników, którzy opowiedzà,
jak praktycznie zaplanowaç i zorganizowaç samodzielnà wypraw´.
Anna Chwalczyk, szef projektu targów
TT Warsaw

P

lejny b´dà mieli okazj´ spotkaç si´ z Wojciechem Cejrowskim, który opowie o swoich
ostatnich woja˝ach. Smakowicie zapowiada
si´ Festiwal Kulinarny, na którym zaprezentujà si´ m.in. najlepsi kucharze wrocławskich hoteli i restauracji. Swoich sił spróbujà te˝ sami
odwiedzajàcy, gdy˝ dla nich tak˝e przygotowaliÊmy konkurs gotowania. Kolejna atrakcja
towarzyszàca targom to Festiwal Podró˝ników. GoÊcie obejrzà zdj´cia i wysłuchajà opowieÊci kilkunastu globtroterów.
Piotr Olczak, Międzynarodowe Targi
Turystyczne Wrocław

Romantyczna nowoÊç w Gdaƒsku

Znajdê partnerów w Maroku

daƒskie Targi Turystyczne majà ugruntowanà pozycj´ na mapie
targowych imprez. Ale staramy si´, by ka˝da edycja
była lepsza od poprzedniej. W tym roku zapraszamy na premierowy, jedyny
w Polsce Salon Podró˝y Romantycznych i
PoÊlubnych Travel & Love. Do udziału w
imprezie zapraszamy firmy oraz obiekty z
Polski i całego Êwiata, oferujàce podró˝e
romantyczne, poÊlubne, Êluby za granicà,

our Salon to najwi´ksze w Polsce spotkanie
bran˝y turystycznej. To doskonałe miejsce dla biznesu, okazja do spotkania si´
przedstawicieli wszystkich
polskich i wielu zagranicznych regionów, biur podró˝y, touroperatorów, usług w turystyce,
przewoêników, linii lotniczych, portali internetowych i wydawnictw. Krajem partnerskim tegorocznego Tour Salonu jest
Maroko. Daje to gwarancj´ zarówno

G

weekendy dla dwojga, rejsy dla zakochanych itp., a tak˝e romantyczne hotele, pałace, zamki, dworki, miasta miłoÊci. Kolejna nowoÊç to Activity Expo Salon
Sprz´tu Turystycznego i Rekreacyjnego,
okazja do spotkania pasjonatów sportu i
rekreacji. W ofercie salonu sà m.in. rowery, quady, rolki, deskorolki, wrotkarstwo,
w´dkarstwo, jeêdziectwo. Do zobaczenia
w Gdaƒsku!
Dorota Solochewicz, dyrektor projektu
Gdańskie Targi Turystyczne GTT

T

promowania wizerunku tego kraju, jak i
poszerzania kontaktów biznesowych. JeÊli
chodzi o inne atrakcje, mog´ zdradziç, ˝e
planujemy kolejnà edycj´ Poznaƒskiego
Festiwalu Podró˝y i Fotografii. W ubiegłym roku cieszył si´ on ogromnym zainteresowaniem, a sale, gdzie odbywały si´
warsztaty dla autostopowiczów oraz przyspieszony kurs fotografii, wypełnione były
po brzegi.
Anna MyÊlak, dyrektor projektu Tour
Salon, Poznań

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Targi 2011

WYDANIE SPECJALNE

5

Raport R Statystyki organizatorów nie sà wiarygodne dla wystawców

Rynek targowy jest za mało przejrzysty
Organizatorzy imprez targowych nie podajà danych finansowych, przez co rynek
targowy w Polsce jest nieprzejrzysty dla
wystawców. Szacunkowe liczby nie ułatwiajà jego charakteryzacji.

Maria Kilijańska
rganizatorzy deklarujà, ˝e roÊnie
liczba wystawców, którzy pojawiajà
si´ na targach. I to nie tylko na tych
najwi´kszych, ale równie˝ regionalnych czy
specjalistycznych. JeÊli wierzyç oficjalnym
statystykom, np. na TT Warsaw w 2010 r.
wystawiły si´ 774 podmioty, na poznaƒskim
Tour Salonie 747. – Rejestrujemy coraz wi´cej wystawców, przede wszystkim z zagranicy. W Poznaniu po raz pierwszy pojawiły si´
Palestyna, Maroko czy BiałoruÊ. Ponownie
prezentowała si´ Chorwacja – wylicza Anna
MyÊlak, organizator Tour Salon. Podobne
dane prezentujà organizatorzy imprez o
Êrednim zasi´gu. Na GTT w Gdaƒsku było
321 wystawców, w Katowicach na targach
Glob – 280, MTT Wrocław odnotował
wzrost o prawie 100 przedstawicieli w porównaniu z rokiem poprzednim. Imponujà
tak˝e dane dotyczàce odwiedzajàcych imprezy. W 2010 na targach Lato w Warszawie
zarejestrowano a˝ 23 684 osoby. Jednak im
wy˝sze liczby podajà organizatorzy, tym
bardziej sceptycznie podchodzà do nich wy-

O

stawcy biznesowi. Przede wszystkim dlatego, ˝e ich własne obserwacje przeczà oficjalnym statystykom. Bo w halach tego wzrostu
nie widaç.

Zabiegi marketingowe?
Nierzadko mo˝na spotkaç si´ z opinià,
˝e podawane przez organizatorów dane
sà zabiegiem czysto marketingowym.
Ka˝dy stały bywalec targowy wie, ˝e faktyczne liczby sà znacznie mniejsze. Imponujàce wyliczenia w rzeczywistoÊci oznaczajà kilkunastu małych przedstawicieli
na jednym stoisku regionu (ale ka˝dego liczonego oddzielnie) lub ka˝dy podmiot
znajdujàcy si´ w hali, włàczajàc w to budk´ z hot dogami. Bran˝a w tej chwili nie
traktuje ju˝ targów jako jedynego miejsca
nawiàzywania kontaktów biznesowych i
podpisywania umów z zagranicznymi
kontrahentami. Przedstawiciele biznesu
zgodnie twierdzà, ˝e od momentu, gdy
platformà komunikacji stał si´ internet,
targi zacz´ły słu˝yç jedynie celom wizerunkowym. – Statystyki statystykami, ale
na targach nie robi si´ ju˝ prawdziwego
biznesu, ten powstaje poza halà – komentuje Grzegorz Karolewski, prezes Oasis
Tours.

Wystawco – nie kryj danych
Podział targów jest te˝ od dawna usta-

lony, a wystawcy teoretycznie majà w
czym wybieraç. WÊród najwi´kszych sà
TT Warsaw i Tour Salon, zaraz za nimi
lokujà si´ targi o Êrednim zasi´gu np:
Glob i GTT. Peleton zamykajà imprezy o
stricte regionalnym charakterze jak np.
targi „Na styku kultur” czy Podlaskie
Targi Turystyczne. Organizatorzy, mimo
˝e zapewniajà o kolejnych sukcesach,
muszà walczyç o wystawc´. – Bud˝ety na
targi sà coraz bardziej ograniczone, dlatego wybieramy tylko niektóre imprezy –
dodaje Karolewski. Organizatorzy kuszà
wi´c stałych bywalców promocjami i rabatami oraz utrzymujà na stałym poziomie ceny za wynajem stoiska. Z drugiej
strony zdecydowana wi´kszoÊç z nich nie
chce podawaç do publicznej wiadomoÊci
swoich przychodów, tłumaczàc to strategià działania. – Takie dane nie sà podawane do publicznej wiadomoÊci, bo nie
Êwiadczà o wielkoÊci imprezy – tłumacz
Dorota Solochewicz z GTT w Gdaƒsku.
W podobnym tonie wypowiada si´ Halina Trawa, prezes Polskiej Izby Przemysłu
Targowego. – Prowadzàc nasze statystyki, robimy tak, jak Êwiat. Tam nie porównuje si´ obrotów i przychodów, a jedynie
dane iloÊciowe i to one właÊnie Êwiadczà
o wielkoÊci imprezy – dodaje. Tylko ˝e
jawnoÊç przychodów podnosi wiarygodnoÊç firmy. I nie chodzi tu o to, ile zaro-

bi organizator w ciàgu całego roku, po
podliczeniu wszystkich imprez (nie tylko
turystycznych). Istotny jest wynik finansowy konkretnych targów, które interesujà konkretnà bran˝´.

Kontakt bezpoÊredni nadal potrzebny
Jednak turystyka to nie tylko ustalenia,
wyliczenia i podpisywanie umów, tu liczà
si´ spotkania twarzà w twarz. Dlatego zarówno touroperatorzy, jak i wystawcy regionalni mimo swojego sceptycyzmu nie
rezygnujà całkowicie z udziału w targach.
Choç wybierajà je rozwa˝nie, kierujàc si´
m.in. wyspecjalizowaniem danej imprezy,
np. nastawieniem na ofert´ regionalnà. –
Z punktu widzenia marketingu naszego
regionu to strategicznie bardzo wa˝na dla
nas rzecz. Wielu zainteresowanych woj.
Êwi´tokrzyskim po targach zna ju˝ konkretne miejsca, do których mo˝e przyjechaç – twierdzi Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor ROT-u woj. Êwi´tokrzyskiego. Mimo ˝e wi´kszoÊç odwiedzajàcych
przychodzi tylko popatrzeç, to organizatorzy zapewniajà, ˝e wÊród nich, sà i ci prawdziwie zainteresowani. – Napierajàcy tłum
to przede wszystkim przeci´tni Kowalscy i
zbieracze ulotek, ale wÊród nich tak˝e ludzie, którzy sà zainteresowaniu konkretnà
ofertà – komentuje Marzena Piotrowska,
organizator Pikniku nad Odrà.
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KRAJOWE TARGI TURYSTYCZNE
Nazwa targów, organizator targów
(nazwa firmy), data

Osoba odpowiedzialna
za organizację imprezy
(kontakt do firmy i osoby odpowiedzialnej)

Termin
zgłaszania

Rejestracja internetowa

Ilość
sprzedanej
powierzchni
targowej
w 2010 r.

Liczba wystawców
ogółem w
2010 r.

Liczba wystawców
krajowych
w 2010 r.

Liczba wystawców
zagranicznych w
2010 r.

Liczba odwiedzających ogółem w 2010
r.

Liczba odwiedzających –
indywidualnych w 2010
r.

Liczba odwiedzających – biznesowych w
2010 r.

Cena m2 powierzchni zabudowanej (netto)
w 2010 i 2011 r.

Cena m2 powierzchni niezabudowanej wewnątrz
hali (netto)
w 2010 i 2011 r.

Cena m2 powierzchni otwartej poza halą (netto) w 2010 i
2011 r.

Cena w
w 2010

Lucyna Labocha,
lucyna.labocha@exposilesia.pl, tel. 510 030 304

28.01.2011 r.

brak

971 m2

97

90

7

8 500

6 000

1 500

2010 r.: 270 zł
2011 r.: 270 zł

2010 r.: 210 zł
2011 r.: 210 zł

2010 r.: 90 zł
2011 r.: 90 zł

2010 r.:
2011 r.:

10.12.2010 r.

www.nastykukultur.pl

1 130 m2

153

132

21

4 891 osób
(zwiedzający
płatni)

brak danych

brak danych

2010 r.: 260 zł
2011 r.: 260 zł

2010 r.: 200 zł
2011 r.: 200 zł

2010 r.: 60 zł
2011 r.: 60 zł

2010 r.: p
gu w cen
podstaw
cie w sto
nie opłat

21.02.2011 r.

brak

pierwsza
edycja

pierwsza
edycja

pierwsza
edycja

pierwsza
edycja

pierwsza
edycja

pierwsza
edycja

pierwsza
edycja

pierwsza edycja 2011 r.:
140 zł

pierwsza edycja
2011 r.: 90 zł

pierwsza edycja
2011 r.: 50 zł

brak

31.01.2011 r.

drogą elektroniczną:
targi@podlaski
eit.pl

391m²

385

360

25

ok. 10 000

9 893

107

2010: 245 zł
2011: 280 zł

2010 r.: 225 zł
2011 r.: 245 zł

ustalenia indywidualne

2010 r.:
2011 r.:

18.03.2011 r.

brak

brak danych

280

248

32

10 000

brak danych

brak danych

2010 r.: 290 zł – 330 zł
2011 r.: 320 zł – 380 zł

2010r.:
220 zł – 260 zł
2011r.:
240 zł – 300 zł

2010 r.: 90 zł
2011 r.: 90 zł

w ramac
2010 r.:
2011 r.:

15.03.2011 r.

brak

3 951,5 m²

364

327

27

23 684

23 684

brak danych

www.mtserwis.com

2010 r.: 369 zł
2011 r.
349 zł – 389 zł

2010 r.: 135 zł
2011 r.: 135 zł

2010 r.:
2011 r.:

28.02.2011 r.

www.kst.com.
pl

600 m²

110

85

25

3 300

2 500

800

2010 r.: cena stoisk 1500 zł
– 1950 zł
2011 r.: stoisko standardowe 4 m² – 2000 zł, punkt informacyjny m² – 600 zł

2010 r.: 300 zł
2011 r.: brak

2010 r.: 20m² –
1500
2011 r.: brak

2010 r.:
2011 r.:

22.03.2011 r.

www.mttwroclaw.pl

1 741 m²

333

304

29

12 000

10 200

1 800

2010 r.: 350 zł
2011 r.: 365 zł

2010 r.: 300 zł
2011 r. 315 zł

ustalenia indywidualne

w cenie
2010 r.:
2011 r.:

brak

www.konferencja.zabrze.pl

589 m²

21

16

5

18 000

brak danych

brak danych

2010 r.: 160 zł
2011 r.: 160 zł

2010 r.: 80 zł
2011 r.: 80 zł

brak

brak kata

10.04.2011 r.

brak

2 485 m²

78

72

6

19 117

18 617

500

2010 r.: 225 zł
2011 r.: 225 zł

2010 r.: 165 zł
2011 r.: 165 zł

2010 r.: 70 zł
2011 r.: 70 zł

brak

28.02.2011 r.

www.gtt.pl

3374 m²

321

290

31

9 146

4 996

4 150

2010 r.: średnio 330 zł
2011 r.: średnio 330 zł

2010 r.: średnio 295 zł
2011 r.: średnio 295 zł

2010 r.:
średnio 110 zł
2011 r.:
średnio 110 zł

180 zł –
250 zł –

30.05.2011 r.

brak

5040 m²

155

143

12

40 000

80 proc.

20 proc.

2010 r.: 180 zł – 250 zł
2011 r.: 180 zł – 250 zł

brak

2010 r.: 120 zł
2011 r.: 120 zł

2010 r.:
2011 r.:

15.04.2011 r.

tak

pierwsza
edycja
2011r.

pierwsza
edycja
2011r.

pierwsza
edycja
2011r.

pierwsza
edycja
2011r.

pierwsza
edycja
2011 r.

pierwsza
edycja

2010 r.: 250 zł + 70 zł
zabudowa
2010 r.: 250 zł + 70 zł
zabudowa

2010 r.: 250 zł
2011 r.: 250 zł

jeszcze nieustalona

2011 r.

pierwsza
edycja
2011 r.

2010 r.:
2011 r.:

1000 m²

130

115

15

ok. 25 000

brak danych
(wstęp wolny)

brak danych
(wstęp
wolny)

2010 r.: 210 zł,
2011 r.: 241 zł

2010 r.: 165 zł,
2011 r.: 189 zł

2010 r.: 150 zł,
2011 r.: 170 zł

brak

11 857

www.mtserwis.com

2010 r.: 647 zł
2011 r.: dla wystawców TT Warsaw z
2010 r. 545 zł – 560 zł;
dla nowych wystawców 610 zł – 625 zł

2010 r.: 320 zł,
2011 r.: 320zł

2010 r.:
2011 r.:

2010 r.: 310 zł – 350
zł,
2011 r.: pakiety z zabudową, średnia cena za metr w pakiecie: 391,70 zł - 450
zł

2010 r.: 75 zł,
2011 r.: 75 zł

podstaw
zawarty
(400 zł)

INTOUREX, SOSNOWIEC
4. Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku, Intourex, Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia,
18-20.02.2011 r.

NA STYKU KULTUR, ŁÓDŹ
XVII Targi – Regiony Turystyczne „Na
styku kultur”, Międzynarodowe Targi
Łódzkie, 25-27.02. 2011 r.

Beata Stasiak, Katarzyna
Drobińska,
b.stasiak@mtl.lodz.pl,
tel. (42) 638 64 73

WYPOCZYNEK, TORUŃ
Targi Turystyczne Wypoczynek 2011,
Targi Toruńskie, 5-6.03.2011 r.

Piotr Kempiński
tel. (56) 612 02 57

PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE, BIAŁYSTOK
VI Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, 18-20.03.2011 r.

Katarzyna Sadowska, Jadwiga Dąbrowska targi@podlaskieit.pl, tel. (85) 653 77 97,

GLOB 2011, KATOWICE
XVII Międzynarodowe Targi Turystyki,
Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i
Sportowego Glob 2011, Centrum Targowe FairExpo Międzynarodowe Targi Katowickie, 25-27.03.2011 r.

Bożena Lipka,
b.lipka@fairexpo.pl,
tel. (32) 789 91 13,
Grażyna Adamska,
g.adamska@fairexpo.pl,
tel.(32) 789 91 04

LATO 2011, WARSZAWA
XVI Targi Turystyki i Wypoczynku Lato
2011, MT Targi, 1-3.04.2011 r.

Anna Chwalczyk,
lato@mttargi.pl,
tel. (22) 529 39 50 wew.
42/65/76

KRAKOWSKI SALON TURYSTYCZNY, KRAKÓW
Krakowski Salon Turystyczny,
Grupa A-05 Meeting & Events,
8-9.04.2011 r.

Piotr Wilczek,
kst@a05.pl,
tel. (12) 429 62 23

MTT WROCŁAW
Międzynarodowe Targi Turystyczne
Wrocław, MTT Wrocław, Joygroup,
8-10.04.2011 r.

Joanna Waszak,
j.waszak@joygroup.pl, tel.
792 408 912, Piotr Olczak,
p.olczak@joygroup.pl,

MTT DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ, ZABRZE
Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej,
Urząd Miejski w Zabrzu, MOSiR Zabrze,
14-16.04.2011 r.

Sylwia Bar,
s.bar@kongresy.com.pl

AGROTRAVEL, KIELCE
III Międzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel,
15-17.04.2011 r.,

Cyprian Kowalczyk – Targi
Kielce kowalczyk.c@targikielce.pl, tel. (41) 365 13 36

GTT, GDAŃSK
Gdańskie Targi Turystyczne GTT,
Międzynarodowe Targi Gdańskie,
15-17.04.2011 r.
PIKNIK NAD ODRA, SZCZECIN

XX Targi Turystyczne Market Tour, Piknik nad
Odrą, Międzynarodowe Targi Szczecińskie; Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki,
7-8.05.2011 r.

Dorota Solochewicz,
dorota.solochewicz@mtgsa
.com.pl, tel. (58) 554 92 04

Marzena Piotrowska, marzena.piotrowska@mts.pl,
tel. (91) 464 44 04

NA POGRANICZU, SEJNY
Pierwsze Międzynarodowe Targi Turystyczne na Pograniczu Expo Sejny 2011,
Expo Sejny – Andrzej Norwa Service,
„Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska”,
13-14.05.2011 r.

Andrzej Norwa,
biuro@expo.sejny.pl,
tel. 691 441 321

W STRONĘ SŁOŃCA, OPOLE
XI Międzynarodowe Targi Turystyki
„W stronę słońca”,
Agencja Reklamowa Profil, Opole,
12-14.05.2011 r.

Małgorzata Białek,
Agnieszka Gałaczyńska,
m.bialek@profil.pl,
tel. (77) 400 98 91

5.04.2011 r.

brak

5.09.2011 r.

www.ttwarsa
w.pl/rejestracja

5 196 m²

23.05.2011 r.

rejestracją
przez cały rok
zajmuje się
Zespół Obsługi
Wystawców

8 178 m²
sprzedanej
powierzchni
+ 724 m²
przestrzeni
pokazowej

747

540

207

30 000

15 000

15 000

pakiety z zabudową,
średnia cena za metr
w pakiecie 391,70 zł –
450 zł

30.09.2011 r.

www.btf.waw.pl

2200 m²

135

125

10

4 000

brak

4 000

2010 r.: 735 zł,
2011 r.: 735 zł

2010 r.: 550 zł,
2011 r.: 550 zł

na życzenie

włączon

31.10.2012 r.

www.itmwarsaw.pl

pierwsza
edycja
2011r.:
3320 m²

pierwsza
edycja
2011r.:
110

pierwsza
edycja
2011r.:
40

pierwsza
edycja
2011r.:
70

pierwsza
edycja
2011r.: 4 880

pierwsza
edycja 2011r.:
3 200

pierwsza
edycja
2011r.: 1 680

pierwsza edycja
2011r: 605 zł

pierwsza edycja
2011r: 490 zł

brak

zawarta

TT WARSAW, WARSZAWA
XIX Międzynarodowe Targi Turystyczne
TT Warsaw, MT Targi, 22-24.09.2011 r.

Anna Chwalczyk,
achwalczyk@mttargi.pl,
tel. (22) 529 39 50
wew. 42/65/76

TOUR SALON, POZNAŃ
Targi Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon 2011,
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
19-22.10.2011 r.

Anna Myślak,
anna.myslak@mtp.pl,
tel. (61) 869 20 95

774

379

395

19 520

7 200

TARGI USŁUG DLA BIZNESU MEETINGS POLAND, WARSZAWA
Targi usług dla biznesu Meetings Poland
Expo, Meetings Poland,
15-16.11.2011 r.

Sławomir Wróblewski,
meetings@meetingspola
nd.pl,
tel. (22) 810 86 89

ITM WARSAW, WARSZAWA
ITM Warsaw, Fairex,
19-23.01.2012 r.

Anna Łagodzińska, itm@fairex.pl, tel. (22) 848 00 91

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

wpisu do katalogu (netto)
i 2011 r.

Targi 2011

Ceny biletów wstępu
(ew. zniżki) w
2010/2011 r.

Co znajduje się w standardzie wyposażenia
stoiska

Dostęp do bezpłatnego Internetu na hali targowej

wstęp bezpłatny/ ulgowy – 2 zł,
normalny – 5 zł,
rodzinny – 10zł

wykładzina, ścianki, podłączenie prądu, oświetlenie, fryz, wieszak, kosz na śmieci

normalny – 5 zł, dzieci do lat
10 – bezpłatnie, rodzinny –
15 zł, bilet z prerejestracją –
1 zł

Od kiedy
organizowane
są targi?

Infrastruktura dla wystawców: (np.: parking/centrum prasowe/catering)

promocje dla członków PIT

Expo Silesia – Centrum TargowoWystawiennicze, ul. Braci
Mieroszewskich 124, Sosnowiec

rejestracja

parking, biuro targowe, biuro prasowe,
80 miejsc restauracyjnych

2008 r.

tak

stały system rabatów w opłatach za
udział w targach; rabaty na noclegi w
wybranych hotelach

Hala EXPO, ul. Stefanowskiego 30,
Łódź

bilety, karty wstępu, prerejestracja

parking, około. 100 miejsc restauracyjnych,
centrum prasowe

1995 r.

tak

nie

Centrum Targowe „PARK”, ul. Szosa
Bydgoska 3, Toruń

brak

parking

2011 r.

wstęp bezpłatny

lada, stolik, krzesła,gniazdo elektr. 230 V, 2 punkty oświetleniowe, wieszak, kosz, identyfikatory,
zaproszenie na Puszczańskie Hołubce (dane w zależności od wielkości stoiska)

tak

rabat 7 proc. na zakup powierzchni wystawienniczej do 31.12.2010 r. ; rabat 5 proc.
na zakup powierzchni wystawienniczej dla
wystawców z lat ubiegłych; promocyjne
ceny noclegów w wybranych hotelach w
Białymstoku

Hala Sportowa Uniwersytetu w
Białymstoku, ul. Świerkowej 20 A,
Białystok

ankiety

parking, biuro organizacyjne na hali wystawienniczej, oznakowanie dojazdu na targi w
Białymstoku

2004 r.

w ramach opłaty rejestracyjnej (250 zł)
2010 r: normalny – 5 zł
ulgowy – 3 zł, rodzinny
– 10 zł
2011 r.: normalny – 8 zł,
ulgowy – 4 zł
rodzinny –15 zł

zabudowa w systemie octagonalnym, wykładzina
dywanowa, kosz na śmieci, wieszak, 1 punkt
świetlny na 2 m2, gniazdo, nazwa firmy na fryzie

tak

rabaty cenowe wg terminu zgłoszenia,
ustalenia indywidualne

Międzynarodowe Targi Katowickie,
ul. Bytkowska 1B, Katowice

bilety wstępu

parking, hotel, 160 miejsc restauracyjnych

1994 r.

bilety wielokrotnego wstępu

parking podziemny: 417 miejsc, parking naziemny: 137 miejsc, parking dla autobusów
– dodatkowy parking: 1000 miejsc parkingowych udostępniamy na zamówienie,
bufet dla. 50 os. + grill na ok. 100 os

patronat

Centrum Targowo-Kongresowe MT
Polska, ul. Marsa 56 C, Warszawa

1993 r.

Miejsce targów

ustalenia
indywidualne

ścianki, wykładzina, oświetlenie, gniazdo elektryczne, napis na fryzie do 20 znaków + nazwa
miasta/państwa

wstęp bezpłatny

elementy w systemie OCTA, wykładzina w jednolitym kolorze, 1 gniazdko elektryczne, jeden punkt
świetlny na 4 m2, nazwa firmy na fryzie, wieszak,
kosz na śmieci

100 zł
100 zł

ch opłaty rejestracyjnych
250 zł
250 zł

podstawowy wpis do katalonie opłaty za stoisko 2011 r.
wowy (w zwiększonym formaosunku do roku 2010) – w cety rejestracyjnej

7

Sposób weryfikacji odwiedzających (rejestracja/karty
wstępu itp.)

Promocje dla wystawców

250 zł
300 zł

WYDANIE SPECJALNE

patronat

315 zł
315 zł

wstęp bezpłatny

www.mtserwis.com

nie

niższe ceny dla wystawców z zeszłego
roku oraz dla tych, którzy zgłoszą się
do 15 grudnia

200 zł
200 zł

2010 r.: wstęp bezpłatny
2011 r.: 10 zł

brak danych

tak

rabat 5 proc. dla stałych wystawców

Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3 A,
Kraków

karty wstępu

kawiarnia na ok. 100 osób

opłaty rejestracyjnej
300 zł
300 zł

2010 r.: normalny –15
zł, ulgowy – 10 zł
2011 r.: -10 zł, rodzinny 25 zł

stoisko w systemie octanorma, krzesła stoliki,
oświetlenie, kosz, wykładzina, lada

tak

rabaty cenowe wg terminu zgłoszenia,

Hala Orbita, ul. Wejherowska 34,
Wrocław

rejestracja przez internet

parking, ok. 60 – 100 miejsc
restauracyjnych, hotel przy hali wystawienniczej

alogu

wstęp bezpłatny

zabudowa ścian zewnętrznych w kol. białym,
wykładzina dywanowa, oświetlenie (150 W)
zwieńczenie frontu fryzem bez grafiki

tak

darmowa powierzchnia dla
wystawców obiektów ze Szlaku
Zabytków Techniki woj. Śląskiego

Hala MOSiR, ul. Matejki 6, Zabrze

rejestracja, karty wstępu

parking, bar na ok. 20 – 30 os.

2009 r.

normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł, dzieci do lat 6
bezpłatnie

ściany zewnętrzne stoiska, fryz czołowy, napis na
fryzie do 20 znaków, gniazdko elektryczne, wieszak, kosz naśmieci, wykładzina, oświetlenie

nie

rabat 25% za zgłoszenie udziału do
15.01.2011 r.

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce

rejestracja, karty wstępu

wszelkie udogodnienia dla wystawców i
zwiedzających

2009 r.

1/2 strony,
cała strona

normalny – 6 zł,
rodzinny – 8 zł,
dla uczniów szkół branżowych – 2 zł

stół, 2 krzesła, lada informacyjna

nie

promocje w ramach współpracy

Centrum Targowe MTG SA,
ul. Beniowskiego 5, Gdańsk

rejestracja internetowa,
rejestracja na ladach
rejestracyjnych targów

parking, biuro prasowe, biuro restauracji,
restauracja na ok. 30 – 50 miejsc + bar,
bank, poczta

120 zł
120 zł

wstęp bezpłatny

namiot 9 m² – fryz, stolik, lada, 2 x krzesło,
2 x punkt świetlny, gniazdo elektryczne 230 V;
namiot 25 m² – fryz, stolik, 2 x lada, 4 x krzesło,
4 x punkt świetlny, gniazdo elektryczne 230 V

nie – impreza
zewnętrzna

rabaty przedsprzedażowe

Nabrzeże Odry przy Wałach
Chrobrego, ul. Jana z Kolna, Szczecin

nie

parking, ok. 250 miejsc restauracyjnych

1990 r.

200 zł
200 zł

35 zł – dla
profesjonalistów,
10 zł – dzień otwarty
(dzieci gratis)

zabudowa standardowa octanorma, lada, stolik
2 krzesła, kosz na śmieci, oświetlenie, kontakt

tak

dla pierwszych 5 z każdego kraju – cena
200 zł zamiast 250, bezpłatny parking, zaproszenie na imprezę integracyjną, bezpłatny transfer na imprezę integracyjną z
miejsca zakwaterowania i z powrotem,
bezpłatne korzystanie z salki konferencyjnej, bezpłatne identyfikatory dla wystawców

Expo Sejny, ul. Łąkowa 26, Sejny

rejestracja, karty wstępu

bezpłatny parking dla wystawców, bar

2011 r.

wstęp bezpłatny

fryz z nazwą, oświetlenie, ścianki, gniazdko
elektryczne

nie

ustalenia indywidualne

Opole – Rynek (wokół Ratusza)

wstęp bezpłatny

brak

2001 r.

www.mtserwis.com

nie

Centrum Targowo-Kongresowe MT
Polska, ul. Marsa 56 C, Warszawa

rejestracja, wejścia na
podstawie karty z kodem
kreskowym przez system
kontroli dostępu

parking podziemny: 417 miejsc, parking
naziemny: 137 miejsc,
parking dla autobusów
dodatkowy parking: 1000 miejsc
parkingowych udostępniamy na
zamówienie, bufet na ok. 50 os., punkt
cateringowy na ok. 200 os.

patronat

niższe ceny dla wystawców z zeszłego
roku, dla tych, którzy zgłoszą się do 31
maja oraz dla wystawców Targów
LATO

obudowa stoiska, wykładzina, napis na fryzie, oświetlenie, gniazdko, krzesło wyściełane (4szt./8szt.), stół
(1szt./2szt.), wieszak wiszący, lada informacyjna, zamykane zaplecze, półki (2szt.3.szt), wraz ze wzrostem
metrażu stoiska proporcjonalnie zmienia się wyposażenie

nie

ustalenia indywidualne, świadczymy
pomoc przy zakwaterowaniu w
Poznaniu.

Centrum Kongresowe MTP, ul.
Głogowska 14, Poznań

rejestracja profesjonalistów –
ankieta i pieczątka lub
wizytówka

parking na terenach MTP, parking 24 h przy
ul. Matejki, centrum prasowe, ok. 300
miejsc restauracyjnych, strefy wypoczynku
i strefa VIP, sale konferencyjne, recepcja
wystawców, bliskość PKP i PKS

1989 r.

wstęp bezpłatny dla
gości biznesowych pod
warunkiem rejestracji w
systemie

zabudowa stoiska wykonana w systemie typu octanorma obejmuje: wykładzinę podłogową, ściany obejmujące z trzech stron stoisko, stół, 4 krzesła, ladę wystawienniczą (1 m), wieszak na ubrania, punkty
świetlne, fryz z nazwą firmy (standardowe liternictwo,
bez grafiki) i numerem stoiska, kotara, zaplecze, gniazdo 220 V

nie

zniżki w udziale przy katalogu,
wieczorne spotkanie integracyjne,
system umawiania spotkań

Warszawskie Centrum Expo XXI,
ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

rejestracja

parking, centrum prasowe, catering

1998 r.

zawarta w opłacie
rejestracyjnej

zabudowa octanorm, lada info, stół, krzesła,
oświetlenie

business lounge
tylko dla wystawców i VIP

brak danych

Warszawskie Centrum Expo XXI,
ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

karta wstępu, zaproszenia

parking, centrum prasowe, sale
konferencyjne, 50 miejsc restauracyjnych

2011 r.

445 zł,
445 zł

wowy wpis teleadresowy
w opłacie rejestracyjnej

ny przy zakupie powierzchni

w opłacie rejestracyjnej

22.09 – 1 dzień 40 zł, karnet 3-dniowy 50 zł; 23 09
– 1 dzień 12 zł, karnet 2dniowy 15 zł; 24.09 – 5 zł.
Rejestrujący się przez internet, posiadacze kart MT
Polska i karnetów z Tagów
LATO 2011
dla profesjonalistów jednorazowy: 20 zł – 60zł, wielokrotny: 30zł – 100 zł; dla
gości indywidualnych – 10
zł, rodzinny – 7 zł, dla zorganizowanych grup szkolnych – 6 zł.

WT

WT

1995 r.

patronat

WT

2009 r.

patronat

WT

1997 r.

WT

1992 r.

èródło: informacje od organizatorów
Układ tabeli według dat rozpocz´cia imprez
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STOISKA NARODOWE NA TARGACH ZAGRANICZNYCH
Rynek

Nazwa

Data

Miejsce

Organizator

Strona WWW

FERIEN MESSE

8-9.01

Graz

Messecenter Graz/ POIT Wiedeń

www.ferien-graz.at

FERIEN MESSE

8-9.01

Wiedeń

Reed Messe Wien GmbH/POIT Wiedeń

www.ferien-graz.at

FESPO

27-30.01

Zurych

Wigra Expo AG/ POIT Wiedeń

www.fespo.ch

BELGIA

SALON DE VACANCES

3-7.02

Bruksela

Brussels Fairs and Exhibitions npo/ POIT Bruksela

www.salondesvacances.eu

CHINY

CITM

18-21.11

Szanghaj

China National Tourism Administration

ww.citm.com.cn

wydanie specjalne

WT

DANIA

FERIE

11-13.02

Kopenhaga

Bella Center/ POIT Bruksela

www.ferieibella.dk

wydanie specjalne

WT

FINLANDIA

MATKA

20-23.01

Helsinki

The Helsinki Fair Centre/ POIT Sztokholm

www.rantapallo.fi/matkamessut/

wydanie specjalne

WT

FRANCJA

MAP

17-20.03

Paryż

Expo Indus/ POIT Paryż

www.lemondeaparis.com

FITUR

19-23.01

Madryt

Ifema Feria de Madrid/ POT Warszawa

www.ifema.es

SITC

7-10.04

Barcelona

Fira de Barcelona/ POIT Madryt

www.saloturisme.com

wydanie specjalne

WT

HOLANDIA

Vakatiebeurs

12-16.01

Utrecht

VNU Exhibitons Europe/ POT Warszawa

www.vnuexhibitions.com

IRLANDIA

Holiday World Show

21-23.01

Dublin

Business Exhibitions/ POIT London

www.holidayworldshow.com

JAPONIA

JATA

29.09 -2.10

Tokio

JATA/ POIT Tokio

www.jata-wtf.com

Caravan Motor Touristik

15-31.01

Stuttgart

Landesmesse Stuttgart GmbH/ POIT Berlin

www.messe-stuttgart.de

wydanie specjalne

WT

Messe Reisen Hamburg

09-13.02

Hamburg

Hamburg Messe und Congress GmbH/ POIT Berlin

www.hamburg-messe.de

ITB

09-13.03

Berlin

Messe Berlin GmbH/ POT Warszawa

www.itb-berlin.de

wydanie specjalne

WT

RDA

26-28.06

Kolonia

RDA/POIT Berlin

www.rda-workshop.de

wydanie specjalne

WT

Tourismus & Caravaning

18-20.11

Lipsk

Leipziger Messe/ POIT Berlin

www.messen.de

wydanie specjalne

WT

Reiseliv

13-16.01

Oslo

Norway Trade Fairs/ POIT Sztokholm

www.messe.no/reiseliv

wydanie specjalne

WT

MITT
Jantur

16-19.03
14-16.04

Moskwa
Kaliningrad

www.mitt.ru
www.balticfair.com

wydanie specjalne

WT

Otdyh

21-24.09

Moskwa

Inwetex
TUR
Ukrain Travel Market
Seatrade, Crouise,
Shipping, Convention

12-14.10
24-27.03
4-6.10

St. Petersburg
Goeteborg
Kijów

ITE LLC Moskwa/POT Warszawa
Baltik Expo / POIT Moskwa
Euroexpo Exhibitions & Congress Development/
POIT Moskwa
TravelExpo / POIT Moskwa
Svenska Mässan/ POIT Sztokholm
AUTOEXPO Company/ POIT Kijów

wydanie specjalne

WT

wydanie specjalne

WT

14-17.03

Miami

UBM International Media/ POIT Nowy Jork

www.cruiseshippingmiami.com

UTAZAS

3-6.03

Budapeszt

Hungexpo / POIT Budapeszt

www.utazas.hungexpo.hu

Ho Show

Listopad

Budapeszt

Hungexpo/POIT Budapeszt

www.hoshow.hu

7-10.11

Londyn

Reed Travel Exhibitions/ POT Warszawa

www.wtmlondon.com

wydanie specjalne

WT

BIT Milano

17-20.02

Mediolan

Fieramilano / POIT Rzym

www.bit.fieramilanoexpocts.it

TTG Incontri

6-8.10

Rimini

TTG Italia/POIT Rzym

www.ttgincontri.it

AUSTRIA I
SZWAJCARIA

HISZPANIA

NIEMCY

NORWEGIA

ROSJA

SZWECJA
UKRAINA
USA
WĘGRY

WIELKA BRYTANIA WTM

WŁOCHY

www.tourismexpo.ru
www.travelexpo.ru
www.nemonet.swefair.se
www.ukraine-itm.com.ua
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Organizatorzy targów R Nowi gracze chcà walczyç o klienta

Rynek nie stoi w miejscu
Na targowej scenie turystycznej w 2011
roku pojawiajà si´ nowe imprezy: w Warszawie, Toruniu i Sejnach. Zmienionà formuł´ i miejsce zapowiada Krakowski Salon Turystyczny.

Maria Kilijańska
rakowski Salon Turystyczny zapowiada liczne zmiany podczas swojej XXI
edycji. – W tym roku impreza odbywaç si´ b´dzie w samym centrum Krakowa, w
galerii Bunkier Sztuki – mówi Piotr Wilczek,
organizator. – Z naszych badaƒ wynika, ˝e
klienci chcà, aby tego typu imprezy odbywały
si´ w ekskluzywnych miejscach – dodaje. Dodatkowo zmieni si´ formuła prezentacji poszczególnych podmiotów. Targi b´dà podzielone na dwie cz´Êci wystawiennicze. Pierwsza
cz´Êç, nazwana „Podró˝ przez regiony”, b´dzie dedykowana polskim i zagranicznym obszarom i destynacjom. Druga, „Tour Shop”,
jest natomiast przeznaczona dla bran˝y turystycznej, w tym przede wszystkim dla tych, którzy majà konkretnà ofert´ do sprzedania.
Pierwsza z nich ma wyró˝niaç si´ sposobem
podejÊcia do budowania swojego wizerunku
przez regiony. – Chcemy, aby pojawili si´ tam
ludzie, którzy z pasjà opowiedzà o tych miejscach i pomogà zwiedzajàcym odkryç coÊ nietypowego dla siebie. Zakładamy, ˝e opieraç
si´ to b´dzie na prezentowaniu, a nie pokazywaniu stoisk. Zale˝y nam na kontakcie inter-

K

personalnym ze zwiedzajàcymi – komentuje
Piotr Wilczek.

zorganizowane Mi´dzynarodowe Targi
Turystyczne „Na pograniczu”. Organizatorzy liczà przede wszystkim na partneTargowe premiery
rów litewskich, których obecnoÊç ma
NowoÊci przygotowano tak˝e w stoli- gwarantowaç sukces wydarzenia. – JeÊli
cy. Na poczàtku stycznia odbyła si´ przyjadà Litwini, pojawià si´ te˝ i inni z
pierwsza edycja targów ITM Warsaw. Na pogranicza – deklaruje Andrzej Norwa,
udział w imprezie – według kaorganizator targów. – Pomóc
talogu – zdecydowało si´ 110
ma nam w tym konsul litewski,
wystawców. Choç w rzeczywiktóry jest partnerem w organistoÊci trudno było doliczyç si´
zacji imprezy – dodaje. Targi w
a˝ tylu. I mimo ˝e promocja imSejnach nie majà byç konkuprezy przyciàgn´ła prawie 5 tys.
rencjà dla Podlaskich Targów
odwiedzajàcych, to wystawcy
Turystycznych organizowabyli sceptyczni. Na pytanie, czy
nych w Białymstoku. – Tamte
potrzeba kolejnych targów tutargi, mimo zało˝eƒ, sà jednak
rystycznych w Warszawie
targami krajowym. My podprzedstawiciel z Podkarpackiej, Andrzej Norwa:
kreÊlamy nasze nastawienie
ROT odpowiada: – Nikt trzy Podkreślamy nasze mi´dzynarodowe, w tym główrazy w roku nie b´dzie specjal- nastawienie między- nie na tereny pogranicza – konie do Warszawy przyje˝d˝ał. narodowe, w tym
mentuje Norwa.
Choç z drugiej strony zaskoczy- głównie na tereny
Czas na konkrety
ła nas frekwencja. Nie spodzie- pogranicza.
Co rok na targowym rynku pojawiajà
waliÊmy si´ tak du˝ego zainteresowania
si´ nowi gracze, jednak ich sukces zale˝y
naszym regionem.
Innego zdania jest Teresa Górecka, nie tylko od skutecznej promocji, ale
prezes biura Logos Tour: – Targi tury- głównie od specjalizacji. Przetrwaç majà
styczne na poczàtku roku to dobry po- szans´ tylko te targi, które wyraênie okremysł. Biura majà szans´ wczeÊniej ni˝ Êlajà swój profil. Liderom na razie nikt nie
zagra˝a, bo na stałe wpisali si´ w mi´dzyzwykle zaprezentowaç nowe oferty.
Obok Warszawy na nowà targowà im- narodowy kalendarz. Debiutanci mogà
prez´ zapraszajà Toruƒ i Sejny. W tym budowaç swoje miejsce, jedynie jasno
ostatnim miejscu po raz pierwszy zostanà okreÊlajàc własny charakter i odbiorc´.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego
i Turystyki Podziemnej, które odbędą się w dniach 14-16
kwietnia 2011 r. w Hali MOSiR, przy ulicy Matejki 6 w Zabrzu pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej
z Madrytu i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Gośćmi Targów będą eksperci z zakresu turystyki z całego świata, ministrowie turystyki i dyrektorzy obiektów - uczestnicy 52
Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy, Światowej Organizacji Turystyki. Do udziału w Targach zapraszamy przedstawicieli instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego: kopalń udostępnionych do zwiedzania przez turystów, szlaków turystyki poprzemysłowej, browarów otwartych dla ruchu turystycznego, winnic i winiarni, szlaków rękodzieła artystycznego, fabryk spożywczych otwartych dla turystów, palarni kawy, producentów biżuterii, zakładów jubilerskich udostępnionych dla ruchu turystycznego, producentów perfum, jak również jaskiń otwartych dla turystyki, podziemnych szlaków turystycznych, fortyfikacji oraz
przedstawicieli miast, regionów i wydawnictw turystycznych.
Targi poprzedzone są dużą kampanią medialną. W latach ubiegłych wspomagały nas stacja TVN Meteo, Nowy Dziennik – największa gazeta polonijna z siedzibą w Nowym Jorku, TTG-Polska, Polska Presse, portal Onet.pl., portal Interia.pl, radio ZET,
telewizja i rozgłośnie regionalne, codziennie przekazując także
bezpośrednie transmisje z imprezy.
Profesjonalny Organizator Konferencji i Kongresów
ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, tel. kom.: 500 216 244, tel.: (32)
253 00 69, fax: (32) 609 83 33, e-mali: s.bar@kongresy.com.pl,
www.kongresy.com.pl
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Show oparty na elementach kultury Bollywood ma
przyciągnąć odwiedzających
na opolskie targi „W stronę
słońca”. Zaplanowano projekcje filmów,
pokazy tańców i sztuk walki. – Show poprowadzą znani prezenterzy pogody Jarosław
Kret i Aleksandra Kostka – mówi Agnieszka
Gałczyńska, project manager. – Sceną będzie jacht ustawiony w centrum miasta. Zapraszamy też na wystawę zdjęć, przygotowaną wspólnie z miesięcznikiem „Nurkowanie”. MOW
Wielkopolska jest regionem
partnerskim XVII Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi. Region wystąpi pod hasłem: „Wielka historia, wielka przygoda”. Zwiedzający zapoznają się z miejscami związanymi z początkiem Państwa Piastów, na trasie specjalnego
Szlaku Piastowskiego. Znajdą informacje o
bazie noclegowej, aktywnym wypoczynku,
unikalnych zabytkach. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowują pokazy interaktywne,
m.in. własnoręczne wyplatanie koszy z wikliny czy mielenie ziarna na mąkę. Będzie można
też spróbować tradycyjnych potraw regionalnych, takich jak: pyry z gzikiem i ser smażony,
i wziąć udział w konkursie gwary poznańskiej.
MAK
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Jak si´ Paƒstwu opłaca udział w targach?

lient indywidualny bywa na targach coraz rzadziej. Dlatego dziÊ traktujemy
targi raczej presti˝owo, jako okazj´ do spotkania z bran˝à. Nie b´dziemy wystawiaç si´
wsz´dzie. Selekcjonujemy imprezy, bioràc
pod uwag´ frekwencj´. Dlatego jedziemy
do Katowic, bo rok temu tamtejsze targi były dla nas bardzo udane. Wybieramy si´ te˝
do Gdaƒska i na TT Warsaw. Trzeba podejÊç do sprawy biznesowo. Te pieniàdze,
które inwestuje si´ w targi, mo˝na przecie˝
wydatkowaç na innego rodzaju działania,
które w naszym przypadku dadzà wi´kszy
efekt. Chodzi na przykład o imprezy organizowane chocia˝by na rynkach du˝ych miast
albo w centrach handlowych. To tam ludzie
sp´dzajà teraz weekendy i tam jest masowy
odbiorca.

K

Ján Bošnovič, dyrektor Narodowego
Centrum Turystyki Słowackiej

W

łasne stoisko to doskonałe miejsce do
spotkaƒ z kontrahentami. Targi sà
odwiedzane nie tylko przez przedstawicieli
bran˝y, biur podró˝y, czyli naszych potencjalnych partnerów, ale równie˝ przez osoby
prywatne, zainteresowane podró˝ami.
ObecnoÊç tam jest doskonałà okazjà dotarcia do osób, które odwiedzajàc targi bran˝owe, sà otwarte na wszelkie przekazy reklamowe i m.in. takich informacji poszukujà.
Udziału w targach nie traktujemy jako jednorazowego działania promocyjnego i trudno jest oceniç jego opłacalnoÊç. Wa˝nym
elementem niemo˝liwym do wyceny jest
kreowanie wizerunku firmy, nie tylko wÊród
bran˝y, lecz tak˝e wÊród klientów korzystajàcych z naszych usług.

T

argi przynoszà nam głównie efekty wizerunkowe, bo nie sprzedajemy usług
ani nie podpisujemy umów. Pozwalajà na
kontakt z bran˝à, sà miejscem sympozjów,
spotkaƒ Êrodowiskowych. Jako kanał sprzeda˝y i promocji wymagajà nowego podejÊcia. Mogà byç dobrym pomysłem, ale pod
warunkiem, ˝e stanà si´ elementem szerszej
kampanii. Na przykład gdy region przygotowuje du˝à akcj´ promocyjnà w mediach,
wÊród touroperatorów i dodatkowo wystawia si´ na targach. Warto selekcjonowaç imprezy ze wzgl´du na koszty i pod kàtem ich
skutecznoÊci dla regionu. Wybierajàc targi
zagraniczne, zwracamy chocia˝by uwag´ na
to, czy łatwo do nas dojechaç lub dolecieç z
danego kraju.

C

orocznie bierzemy udział w targach TT
Warsaw i Tour Salon. Odbywajà si´ w
dogodnym dla nas terminie, czyli przed sezonem zimowym. Udział w targach pozwala
zaplanowaç spotkania z kontrahentami.
Dzi´ki temu, ˝e w jednym czasie i miejscu
spotyka si´ wielu przedstawicieli bran˝y,
przez kilka dni jesteÊmy w stanie przeprowadziç wiele wa˝nych rozmów. Z punktu widzenia współpracy z naszymi agentami bardzo wa˝na jest mo˝liwoÊç przekazania im
najnowszych informacji dotyczàcych produktów, udost´pnienia przygotowanych
kompletów katalogów i pakietów sprzeda˝owych. W czasie targów tak˝e bardzo ch´tnie spotykajà si´ z nami klienci grupowi
w celu omówienia szczegółów ofert, otrzymania dodatkowych informacji itp.

Beata Kalitowska, dyrektor zarządzająca
Europäische Reiseversicherung AG Oddział
w Polsce (Europejskie)

Tomasz Koralewski, wicedyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Krzysztof Kawka, członek zarządu Alpetour
Poland
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Prawo R Wydatki na udział w targach cz´Êciowo mo˝na zaliczyç do kosztów uzyskania przychodu

Sprawdê, jakie wydatki wrzucisz w koszty
Przy rozliczaniu kosztów problemy rodzi
przede wszystkim sztuczny podział na wydatki zwiàzane z reklamà i reprezentacjà.

Joanna Torbé
yznaczenie tej granicy przysparza
wielu przedsi´biorcom niemało
kłopotów. Spraw´ dodatkowo komplikuje fakt, ˝e przepisy prawa podatkowego
nie zawierajà ani definicji reklamy (na
którà wydatki wlicza si´ w koszty), ani
reprezentacji (której do kosztów wliczyç
nie mo˝emy).
Zgodnie z ustawà kosztami uzyskania
przychodów sà koszty poniesione w celu
osiàgni´cia przychodów lub zachowania
albo zabezpieczenia ich êródła, z wyjàtkiem kosztów wymienionych wyraênie w
art. 16 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych. Do takich wyjàtków
nale˝à wydatki poniesione na reprezentacj´, w szczególnoÊci na usługi gastronomiczne, zakup ˝ywnoÊci oraz napojów
(równie˝ alkoholowych).

W

dzenie stoiska i jego wystroju. JeÊli touroperator zdecyduje, ˝e stoisko b´dzie obsługiwane przez hostessy, to
równie˝ ten wydatek b´dzie mógł
wrzuciç w koszty. Podobnie kosztem
uzyskania przychodu b´dzie wydrukowanie folderów i katalogów reklamowych, nabycie gad˝etów z logo biura
(np. długopisów, kalendarzyków czy
notatników).
Problemem mogà okazaç si´ wydatki
na drobny posiłek czy transport goÊci.
Nale˝y przyjàç, ˝e je˝eli koszty posiłku,
noclegu i transportu goÊci nie stanowià
wydatku słu˝àcego konsumpcji, lecz realizacji celu organizacji targów, a poza
tym sà zapewnione na zwyczajowo
przyj´tym poziomie, to mo˝na uznaç je
za koszt uzyskania przychodu. Wa˝ne
jest zatem nie tylko to, aby kwoty wydatkowane były w celu osiàgni´cia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia êródła przychodów, ale
aby wszystkie te działania miały charakter standardowy, adekwatny do okolicznoÊci (nie wystawny i okazały).

Stoisko to koszty
Do wydatków zwiàzanych z reklamà, które mo˝emy wliczyç do kosztów
uzyskania przychodu, nale˝y koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej –
o ile oczywiÊcie go ponosimy – a tak˝e
zabudowanie tej powierzchni, urzà-

Lampka szampana to ju˝ reprezentacja
Wydatki zwiàzane z wyst´pem artystycznym i pocz´stunkiem alkoholem –
nawet gdyby przyjàç, i˝ zachodzi zwiàzek przyczynowo-skutkowy mi´dzy nimi
a wzrostem przychodów – nie mogà zo-

staç uznane za koszt uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z przedstawionà
powy˝ej regulacjà prawnà wydatki na reprezentacj´, je˝eli nawet wpływajà na
zwi´kszenie przychodu, wolà ustawodawcy nie zostały uznane za wydatek o
charakterze kosztów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Ustawa wprowadza przykładowy katalog wydatków na reprezentacj´, do których zalicza usługi gastronomiczne, zakup ˝ywnoÊci oraz napojów, w
tym alkoholowych.

SKORZYSTAJ Z ODLICZENIA
Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do
kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki*:
• został poniesiony przez podatnika;
• jest definitywny (rzeczywisty);
• pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
• poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość
osiągniętych przychodów;
• został właściwe udokumentowany.
• nie znajduje się wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
wskazanych w art. 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
*Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
red. dr Janusz Marciniuk, Warszawa 2010 r.
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Tradycje nad Odrą. Regionalne
produkty z 16 województw zostaną zaprezentowane na XX Targach Turystycznych
Market Tour, Piknik nad Odrą. Targi wygrały organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs na miejsce, w którym będzie prezentowana „Lista produktów tradycyjnych”. Do tej pory
prezentacja odbywała się dwukrotnie w
Warszawie, która była dotychczasowym
laureatem organizowanego konkursu. III
edycja imprezy odbędzie się w specjalnie
przygotowanym miasteczku. Wśród grona regionalnych specjałów są produkty,
które mające przynajmniej 20 – letnią tradycję produkcji, najwięcej z nich zarejestrowanych jest w woj. śląskim – 111,
pomorskim – 107 i podkarpackim – 95.
MAK
Europejscy eksperci od tury sty ki przyjadą do Za brza. 52. Sesja Komisji Regionalnej ds.
Europy, Światowej Organizacji Turystyki
odbędzie się w tym roku w Zabrzu. Wezmą
w niej udział między innymi eksperci z całego świata oraz ministrowie turystyki. Ze
względu na termin sesji zmieniono datę
odbywających się od dwóch lat w Zabrzu
III Targów Turystyki Przemysłowej i Tras
Podziemnych. Zaplanowano je nie jak dotychczas na wrzesień, ale na kwiecień.
JM
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Poradnik R Siedem prostych kroków do targowego sukcesu

Dobrze zaplanuj, ˝eby skorzystaç
Przygotowaƒ do udziału w targach nie wolno zostawiaç na ostatnià chwil´. Koszty wystawiania si´ sà niemałe, dlatego podpowiadamy, jak nie zmarnowaç tego potencjału.
asady wydajà sie proste,
ale nie ka˝dy o nich pami´ta. Przedstawiamy
siedem reguł, które pomogà ci
osiàgnàç targowy sukces.

Z

Wybierz odpowiednià
imprez´

Dla podmiotu z bran˝y turystycznej istotnym jest, by znalazł si´ na targach wÊród znaczàcych wystawców. Dzi´ki temu odwiedzajàcy nasze stoisko
b´dà mieli poczucie, ˝e jesteÊmy wiarygodnym partnerem.
Wa˝ne jest tak˝e to, jaki odbiór
ma interesujàca nas impreza.
Najlepiej pokazaç si´ tam,
gdzie b´dzie najwi´ksza szansa
na nawiàzanie wartoÊciowych
kontaktów. JeÊli zale˝y nam na
sprzedaniu ofert turystycznych,
najlepiej wybraç targi odbywajàce si´ w terminie, w którym
najcz´Êciej zapadajà decyzje
konsumentów o tegorocznych
wakacjach. Dobrze zidentyfikowany w strategii działania rynek
to podstawa sukcesu.

2

Planuj z du˝ym
wyprzedzeniem

Je˝eli wystawca liczy pieniàdze, powinien zaczàç myÊleç o
kolejnej edycji targów zaraz po
zakoƒczeniu bie˝àcej. Ceny powierzchni wystawienniczej sà
bowiem uzale˝nione od terminu

fot. Maria Kilijańska

1

4

Wcześniej zaplanuj czym wyróżnisz się na targach.

zgłoszenia. Najni˝sze ceny organizatorzy zazwyczaj oferujà do
trzech miesi´cy po zakoƒczeniu
poprzedniej edycji, najwy˝sze sà
na dwa, trzy miesiàce przed kolejnà.

3

Zdecyduj, jak si´
wyeksponowaç

Trzeba zdecydowaç, czy skorzystamy ze standardowej zabudowy stoiska oferowanej
przez organizatora, czy oddamy projekt w r´ce firmy zewn´trznej, czy te˝ zdamy si´ na
własnà inwencj´. W pierwszym
przypadku mo˝emy spaç spokojnie, bo organizator wszyst-

kim si´ zajmie, w pozostałych
trzeba go powiadomiç o tych
planach odpowiednio wczeÊnie. Stoiska indywidualne projektuje si´ na kilka miesi´cy
wczeÊniej. Na ka˝dym stoisku
powinno znaleêç si´ coÊ, co odró˝ni je od pozostałych – ciekawa aran˝acja czy oryginalnie
ubrane hostessy. Organizator
powinien odpowiednio wczeÊnie wiedzieç o naszym zapotrzebowaniu na sal´ konferencyjnà albo czas na scenie. Trzeba zastanowiç si´, czy chcemy
zorganizowaç degustacj´ dla
zwiedzajàcych, jakiÊ program
artystyczny, prezentacj´ lokalnych atrakcji?

Dobrze wybierz personel

Nie mogà to byç przypadkowi
ludzie, ale w pełni zaanga˝owani, kompetentni i dobrze znajàcy
produkt. Wystàpienie targowe
to przede wszystkim komunikacja z otoczeniem rynkowym,
wi´c przy dobieraniu personelu
bezwzgl´dnie nale˝y zwracaç
uwag´ na komunikatywnoÊç i
otwartoÊç osoby, która b´dzie
oferowaç nasze produkty i reprezentowaç firm´. OczywiÊcie,
jak we wszystkich działaniach
zwiàzanych z promocjà bezpoÊrednià, miła aparycja jest atutem. Ale na stoisku niekoniecznie muszà staç same młode, powalajàce urodà dziewcz´ta. DoÊwiadczona, dojrzała osoba, cz´sto taka, która na co dzieƒ w
swoim biurze uczestniczy w tworzeniu oferty, daje gwarancj´
rzetelnoÊci i wiarygodnoÊci.

5

ZaproÊ swoich partnerów

Touroperatorzy bardzo cz´sto
wykorzystujà targi do rozmów z
agentami. Dlatego powinni zadbaç o wystosowanie zaproszeƒ
do tych, z którymi chcà si´ spotkaç. Warto to robiç dwutorowo:
najpierw na kilka tygodni przed
imprezà, póêniej przypominajàc
o wydarzeniu niedługo przed jego rozpocz´ciem. Mo˝na do tego wykorzystaç internet.

6

Bàdê otwarty na media

Warto przygotowaç si´ do
medialnych wypowiedzi na targach. Cz´sto dziennikarze,
szczególnie z lokalnych mediów
codziennych, pytajà o ciekawostki na wystawie. JeÊli organizator imprezy wie zawczasu,
co najciekawszego chcà pokazaç na targach wystawcy, mo˝e
pokierowaç dziennikarza na
konkretne stoisko. A tu ju˝ od
właÊciwego przygotowania personelu i umiej´tnoÊci sprzedania ciekawostki b´dzie zale˝ało,
czy dana firma zaistnieje w mediach dzi´ki targom.

7

Sprawdê, czy targi przynoszà efekty

Najprostszà metodà (oprócz
policzenia wizytówek zebranych od biznesowych goÊci targowych, odsłon naszej strony
internetowej po targach i rozprowadzonych katalogów), a
zarazem bardzo korzystnà, jest
przygotowanie kuponów rabatowych. Nie zawsze klient od
razu na stoisku podpisuje umow´. Ale mo˝e otrzymaç kupon
rabatowy, wa˝ny na przykład
przez dwa tygodnie. Liczba
osób, które zgłoszà si´ póêniej z
kuponami do biura, daje nam
obraz efektywnoÊci udziału w
targach. JM

