
Podsumowanie  Targów



Szanowni Państwo, 

dziękujemy za udział w IX edycji Międzynarodowych Targów 
Turystycznych Wrocław 2017. To dzięki Państwa 
zaangażowaniu targi mają swój wyjątkowy klimat. 

Przedstawiamy Państwu raport podsumowujący tegoroczną 
edycję  MTT Wrocław, która odbyła się w terminie 24-26 
lutego 2017 r. w Hali Stulecia. 

W raporcie znajdą Państwo informacje na temat statystyk, 
najważniejszych atrakcji  oraz działań promocyjnych. 
Z podsumowania dowiedzą się Państwo również jacy Partnerzy 
zdecydowali się na współpracę z nami. 

Już dziś zapraszamy do udziału w dziesiątej, jubileuszowej 
edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław                 
w ostatni weekend lutego 2018 r. 

Zespół MTT Wrocław 



Statystyki i podział branżowy

Regiony turystyczne 
(miasta, powiaty, gminy, 
instytucje turystyczne)

21,6%

Biura podróży, 
touroperatorzy, 
organizatorzy wyjazdów

12%

Baza turystyczna i 
turystyka zdrowotna 
(hotele, ośrodki SPA & 
wellness, uzdrowiska)

5,6%

Pozostałe (wydawnictwa, 
usługi w turystyce itd.)

11,5%

Stowarzyszenia i fundacje 5,6%

Klienci zagraniczni 20,6%

Atrakcje turystyczne 14,6%

Strefa Produktów 
Regionalnych

8,5%

Łączna liczba wystawców 199

Łączna liczba stoisk 133

Łączna liczba wystawców 
zagranicznych

40 ( z Gruzji, Włoch, 
Niemiec, Dominikany, 
Węgier, Czech, Słowacja, 
Ukrainy, Holandii, Litwy, 
Francji, Łotwy, Korei 
Południowej)

Liczba odwiedzających 
targi

10 400



Dolny Śląsk – Współorganizator MTT Wrocław 

Podobnie jak w ubiegłym roku mieliśmy przyjemność współorganizować targi wraz z  Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. Na wspólnym stoisku i w strefie atrakcji (łącznie ponad 120m2 powierzchni) pokazało się 
26 wystawców z całego regionu. 

Urząd Marszałkowski przygotował pokazy i konkursy z cennymi nagrodami. Bardzo licznie odwiedzaną była Strefa 
Atrakcji, prezentująca możliwości aktywnego spędzania czasu na Dolnym Śląsku.



Oficjalne Otwarcie Targów

W oficjalnej inauguracji IX edycji MTT Wrocław udział wzięli:

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Iwona Krawczyk  - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
David Gabaidze - Przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii
Szymon Cienki - Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki  
Marek Ciechanowski - Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki
Magdalena Piasecka - Wiceprezydent Wrocławia
Przemysław Bandura - Prezes Międzynarodowych Targów Turystycznych



Konferencje i Warsztaty

Konferencja prasowa

Dla przedstawicieli branży wstęp na targi, po rejestracji na 
stronie, był bezpłatny. 

Pierwszego dnia targów odbyła się konferencja prasowa, w 
której uczestniczyli: 

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 
Iwona Krawczyk -  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
David Gabaidze - Przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii, 
Gruzja
Przemysław Bandura - Prezes Międzynarodowych Targów 
Turystycznych. 

Na konferencji gościliśmy ponad 40 osób reprezentujących 
media. 



Przedstawiciele branży hotelarskiej mogli skorzystać z darmowych warsztatów 
przygotowanych przez eholiday.pl – „ Travel 2.0 - warsztaty marketingowe dla 
obiektów noclegowych”.

Dla odwiedzający targi uczniów i studentów chcących podjąć pracę w sektorze 
turystyki, przygotowane zostały warsztaty prowadzone przez Akademię Rainbow 
pt. „Praca animatora, rezydenta, pilota wycieczek - czy to jest praca dla 
Ciebie?” oraz wykład o nowoczesnym przewodnictwie. 

Dla sektora turystycznego przeprowadzono prezentacje z zakresu wykorzystania 
nowych technologii i social media w promocji i sprzedaży oferty turystycznej

Drugiego i trzeciego dnia targów odwiedzający mogli uczestniczyć m.in. w: 

● Prezentacji „Odkryj Łotwę!” - Inese Šuļžanoka Ambasada Republiki 
Łotewskiej”.

● „Go blog! - szkolenie dla bloggerów  "Znaj swoje plusy, znaj swoją cenę. 
Ile jesteś warty na rynku blogosfery?", a następnie spotkania blogerów i 
wystawców.

● Warsztatach fotograficznych dla dzieci - Globtroterek.
● Prezentacji Macedonii - Serce Bałkanów.
● Krzysztof Porębski -"Mity na temat wina" - warsztaty sommelierskie.
● Wojciech Sadłoń – warsztaty pt. ”Pierwsze kroki w górach”.
● Piotr Lipiński "Sommelier w restauracji" - prelekcja z degustacją;
● Krzysztof Rostek "Rumunia - nie tylko Drakula".
● Spotkanie z współtwórcami akcji Z Berlina do Syrii… na piechotę. Civil 

March for Aleppo.

 

Konferencje i Warsztaty



Goście Specjalni Targów 

Podczas IX edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych odwiedzili nas goście specjalni:

● Niezwykle interesujący podróżnik, reportażysta, fotograf, a przede wszystkim organizator wypraw i ekspedycji 
– Tomasz Michniewicz!

● Szymon Radzimierski - 10-latek, który bez problemu odnalazł się na  Kalimantanie. Młody podróżnik 
znakomicie radzi sobie z indonezyjskim łamańcem językowym czy spędzeniem 7 dni w dżungli. Jemu nie 
straszne są orangutany i węże.

Dzięki Księgarni Podróżnika gościliśmy również: 

Włodzimierza Ranoszka autora przewodnika po Wrocławiu  i  “ Bajkową Doliną Baryczy "
Krzysztofa Wielickiego autora książki "Krzysztof Wielicki Mój Wybór "
Annę Borecką autorkę książki "Alpinistka na autostopie "
Ewę Skut autorkę książki "Pod żaglami wśród polarnych lodów"



Festiwal Podróżników

Jedną z największych i cieszącą się niezwykłą popularnością  
atrakcją, towarzyszących targom już od kilku edycji jest Festiwal 
Podróżników. Przez całe trzy dni targowe prawdziwi pasjonaci 
opowiadają o swoich przygodach, przeżyciach, a co najważniejsze - 
miejscach, które udało im się odwiedzić. Prelegenci dzielą się 
doświadczeniami oraz inspirują do spełniania podróżniczych marzeń. 
Odwiedzający głosowali na najlepszą prelekcję dnia. Wybór był 
bardzo trudny, bo wszystkie wystąpienia były wyjątkowe. 
Tytuł  Podróżniczej Inspiracji MTT Wrocław 2017 otrzymali: 

24.02 Małgorzata Szumska - "Twarze tajfunu. O poszukiwaniu 
szczęścia na Filipinach" ,

25.02 Szymon Radzimierski - “Borneo”

26.02 Tomasz Michniewicz - “Nie-normalność. O świecie, który nie 
przestaje zaskakiwać”



Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uczestników Festiwalu 
Podróżników: 

Piotr Porożyński - "Ten straszny Iran"
RoadTripBus - "Starym busem na Koło Podbiegunowe"
Izabela Nowek-Tomczyk - "Albania poza utartym szlakiem!"
Bartosz Żukowski "Czarnobyl - fascynujące miejsce nie tylko dla 
eksplorerów"
Małgorzata Szumska "Twarze tajfunu. O poszukiwaniu szczęścia na 
Filipinach"
Armin Mikos v. Rohrscheidt "Jakie historie opowiada dziedzictwo?"
Emil Witt "Na tratwie przez peruwiańską puszczę"
Olka Zagórska-Chabros & Marek Chabros - „Bałkany zimą... nie 
tylko dla koneserów”
Jacek Jasiński „Cztery Pory Roku w Siodle”
Szymon Radzimierski - Borneo - Gość specjalny
Weronika Kwapisz - Jedna dziewczyna, jeden motocykl, 19.728km i 
jeden cel - samotnie po Ameryce
Agnieszka Kępska „Wyprawy do ‘Krainy Olbrzymów’ 2011 – 2015”
Szymon Podróżnik "Spotkania w podróży. Rok w Ameryce 
Południowej"
Gosia i Michał Brezdeń "Kierunek na Wschód. Gdzie nas poniesie?"
Marek Wójciak - Kolumbia - nieodkryta perła Ameryki
Dwa razy ziemia "Azja bez cenzury. Historie śmieszne i nieśmieszne"
Globtroterek "Europa z dzieckiem - gry miejskie i super rodzinna 
zabawa"
Tomasz Michniewicz - Gość specjalny
Mateusz Poślednik "Mati w Meksyku" 
Krzysztof Kwiatkowski "Ciepło. Zimno. Maroko i Islandia."

Festiwal Podróżników



Festiwal Kulinarny i Strefa Produktów Regionalnych 

Na targach nie mogło zabraknąć najsmaczniejszej atrakcji czyli 
Festiwalu Kulinarnego.  Ważnym elementem podróży, który bardzo 
cenimy są kulinaria. Pewnie dlatego, Festiwal Kulinarny cieszy się 
bardzo szerokim zainteresowaniem. Na fanów gotowania,   
odkrywania smaków i podróży kulinarnych czekały pokazy                             
i degustacje. 

Piątek poświęcony był kuchni świata - japońskiej, francuskiej                        
i włoskiej. Szefowie kuchni przygotowali dla Państwa pyszne dania 
charakterystyczne dla wymienionych krajów.

W sobotę odwiedzający mieli możliwość posmakowania  tradycyjnych 
kuchni regionalnych. Zasmakować można było w potrawach m.in. z  
Dolnego Śląska,  Wielkopolski,  Warmii i Mazur  oraz Śląska. Na scenie 
odbyły się pokazy i konkursy z nagrodami.

Niedziela była odpoczynkiem po sytych daniach z piątku i soboty. A 
jak odpoczynek to przy dobrej kawie i słodkościach lub przy winie. 
Bariści przygotowali wyśmienitą kawę, prezentując alternatywne 
sposoby jej parzenia. Dla miłośników wina - warsztaty sommelierskie.

W ramach festiwalu pojawili się również wystawcy z produktami 
regionalnymi i ekologicznymi.

Na miłośników regionalnych przysmaków czekała Strefa Produktów 
Regionalnych, gdzie można było skosztować i zakupić m.in. 
tradycyjne podlaskie sękacze, tureckie baklawy, miody, ekologiczne 
przyprawy, tradycyjne kiszonki, ręcznie wyrabiane pierogi oraz 
herbaty. 



Podczas targów na odwiedzających czekały liczne atrakcje. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Najmłodsi odwiedzający mogli spędzić czas na zabawach na stoisku wrocławskiego Kolejkowa, 
gdzie czekało na nich kilkadziesiąt metrów jeżdżącej kolejki. Najmłodsi wspólnie z Zatorlandem 
mieli okazję odkryć szkielet własnego dinozaura z masy gipsowej. Warsztaty czerpania papieru, 
tworzenie rękodzieła,  malowanie twarzy, budowanie z klocków i zajęcia z robotyki  zachęcały 
całe rodziny do wspólnych zajęć i zabawy.  Na scenie dzieci mogły zapoznać się z pracą 
pszczelarza oraz obejrzeć przedstawienie kukiełkowe. 

Humanitarium Ogrody Doświadczeń przygotowało warsztaty naukowe i eksperymenty zarówno 
dla starszych jak i młodszych dzieci. 

Europejskie Muzeum Bajek  im. Koziołka Matołka przygotowało kącik zabaw, i zawody dla 
całych rodzin, można było spotkać wróżki i samego Koziołka Matołka, przyjrzeć się prawdziwym 
lalkom teatralnym. 

JuraPark Kresiejów przygotował dla dzieci piaskownice w której najmłodsi będą mieli okazję 
pobawić się w paleontologa odkopując szkielet dinozaura, czy kolorowanki z dinozaurami.

Niesamowity Dolny Śląsk zapewnił 5 stanowisk Oculus z filmami zabytków i atrakcji Dolnego 
Śląska, woskową figurę Shreka, z którym można było zrobić zdjęcie. Podczas Targów do 
wygrania było 20 Niesamowitych Biletów upoważniających do wstępu do 28 dolnośląskich 
atrakcji turystycznych. 

Rodzinna gra targowa - „Poszukiwacze dolnośląskich przygód”- Bajkowe stworki porwały 
dzieci w niezapomnianą podróż po Dolnym Śląsku. Po drodze na drużyny czekały zadania do 
wykonania i zagadki do rozwiązania. Było dużo śmiechu, rodzinna zabawa i super nagrody dla 
najlepszych! 

The World Games - każdy mógł spróbować własnych sił w strefie warsztatowej z dyscyplinami 
The World Games 2017 m.in sumo i billard.  

Pozostałe atrakcje targowe



Podczas targów odwiedzający mogli uczestniczyć w Grze Targowej, 
przygotowanej na zasadach popularnych gier miejskich. Uczestnicy odbyli 
podróż po stoiskach.  Nie było to proste zadanie, ponieważ najpierw 
należało odnaleźć stoiska biorące udział w grze posługując się otrzymaną 
mapką. Następnie odpowiedzieć na pytania lub wykonać przygotowane 
przez wystawców zadanie. Celem było zebranie 13 pieczątek, aby 
otrzymać nagrody przygotowane przez firmy biorące udział w grze. 
Każdy uczestnik miał również szansę wygrać nagrodę dnia – w sobotę 
voucher pobytowy od Campusu Domasławice, w niedzielę pobyt z 
noclegiem w Parku Przygody Kulturinsel. 

Gra Targowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, odwiedzający 
świetnie się bawili, jednocześnie zapoznając się z ofertą wystawców. 

W grze targowej wzięło udział 13 wystawców - dziękujemy! 
● Gmina Trzebnica, 
● Gmina Sława, 
● Dolny Śląsk, 
● Eurocamp, 
● Częstochowska Organizacja Turystyczna, 
● Park Przygody Kulturinsel, 
● Województwo Lubuskie, 
● Gmina Olsztyn, 
● Wellness Hotel Babylon Liberec, 
● Województwo Wielkopolskie, 
● Fundacja Niesamowity Dolny Śląsk, 
● The World Games 2017
● Powiat Drawski.

Pozostałe atrakcje targowe



Nagrody dla Wystawców 

Tradycyjnie podczas targów odbyło się głosowanie na 
najciekawsze stoiska targowe, a laureatami IX edycji MTT 
Wrocław zostali:

The World Games 2017 - nagroda za najlepsze stoisko głosami 
odwiedzających

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nagroda za najlepsze 
stoisko głosami wystawców

Wielkopolska Organizacja Turystyczna – nagroda za najlepsze 
stoisko głosami jury



Konkursy z nagrodami dla odwiedzających

Podczas IX edycji MTT Wrocław na scenie targowej oprócz pokazów i 
prezentacji, na odwiedzających każdego dnia czekało wiele konkursów z 
nagrodami przygotowanymi przez naszych Wystawców. 
Do wygrania były między innymi:

● Vouchery pobytowe do Pałacu Brzeźno
● Vouchery pobytowe do Campusu Domasławice
● Rejsy do Szwecji ze Stena Line
● Vouchery na spływy kajakowe znurtem.pl
● Vouchery na lot balonem od firmy Balloon Expedition
● Vouchery na lot paralotnią od Fly4free
● Vouchery podróżne od Kolei Dolnośląskich
● Pobyt w regionie Umbria Włochy
● Książki od wydawnictwa eMKa i Księgarni Podróżnika 
● “Niesamowite Bilety” od Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk
● Bilety do Kolejkowa, Centrum Historii Zajezdnia, Narodowego 

Forum Muzyki, Parku Przygody Kulturinsel, Kopalni Złota w Złotym 
Stoku, Energylandii, Juraparku w Krasiejowie, Zatorlandu

Konkursy na scenie przygotowali także The World Games, GOK Solina, 
Stawy Milickie, Gmina Trzebnica, Bielawa, Łyczek Herbaty. 

 



Kampania reklamowa targów 

Targi były szeroko promowane zarówno we Wrocławiu jak i w całym regionie. 
Jako środki przekazu posłużyły: billboardy, plakaty, reklamy prasowe (Gazeta 
Wrocławska, Gazeta Wyborcza, Nasze Miasto, Słowo Wrocławian), reklamy 
internetowe,  spoty radiowe (emisja w: Radio PRW, RAM, ESKA, Wawa, Złote 
Przeboje, Radio Pogoda, Radio Zet Gold).

Równocześnie działania reklamowe wspierane były przez publikacje prasowe, 
wywiady, artykuły, które ukazywały się w prasie lokalnej oraz na regionalnych 
portalach informacyjnych i portalach partnerskich. 



Kampania reklamowa targów 



Partnerzy i Patroni 




