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OFERTA WYSTAWIENNICZA

Zapraszamy na MTT Wrocław 2019!
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Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w XI edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu
Wolnego Wrocław 2019.
Wrocław to idealne miejsce do zaprezentowania oferty i sprzedaży produktów.
Stolica Dolnego Śląska jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.
Mieszkańcy regionu wybierają zarówno wyjazdy weekendowe jak i dalsze podróże.
Chętnie próbują nowości. Każda oferta z pewnością spotka się z zainteresowaniem.
Stadion Wrocław zlokalizowany jest w południowo - zachodniej części miasta.
Dojazd do obiektu jest możliwy zarówno komunikacją miejską jak i samochodem.
Bezpośrednie sąsiedztwo Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz zintegrowanego
węzła przesiadkowego, łączącego przystanek tramwajowy ze stacją kolejową
Wrocław Stadion pozwala na dotarcie do Stadionu ze wszystkich kierunków i
najważniejszych punktów miasta. Nowoczesna powierzchnia to idealna przestrzeń
na zorganizowanie targów i wystaw branżowych. Dopełnieniem jest dostęp do
dużego parkingu dla gości oraz organizatorów wydarzenia.
Podczas targów nie zabraknie nowości jak i sprawdzonych wydarzeń, dzięki którym
MTT każdego roku odwiedza ponad 12 000 osób. Jesteśmy przekonani, że tworząc
targi w formie nie tylko biznesowego wydarzenia, ale atrakcyjnego dla całych rodzin
turystycznego show, MTT przynoszą wiele korzyści zarówno Wystawcom jak i
odwiedzającym.
Tak jak co roku chcemy zaoferować odwiedzającym wiele atrakcji. Zaprosimy gości
specjalnych, przygotujemy trzydniowy Festiwal Podróżników i Festiwal Kulinarny
oraz atrakcje dla dzieci. Postaramy się, aby nie zabrakło konkursów, wartościowych
voucherów czy pakietów wyjazdowych. Jednocześnie oczekujemy Państwa
zaangażowania w tworzenie Programu Targów.
Życzymy sobie i Państwu najlepszej edycji, największej liczby odwiedzających oraz
wielu owocnych rozmów. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z ofertą
wystawienniczą i do rezerwacji stoisk.
Zespół Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław

MTT Wrocław - wyjątkowy format Targów
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Nasze Targi chcemy tworzyć wspólnie z Państwem. Wierzymy, że formuła, gdzie wystawcy prezentują swoją ofertę nie tylko za pomocą
stoiska, ale głównie poprzez aktywny kontakt z odwiedzającymi przynosi najlepsze efekty. W ramach udziału w Targach proponujemy Państwu
dodatkowe opcje promocji:
•
•
•
•
•
•
•

KONKURSY - możliwość przeprowadzenia konkursów na scenie podczas Targów - wg własnego pomysłu lub z naszą pomocą
SCENA - prezentacje, pokazy, występy artystyczne, animacje na scenie - scena staje się centrum wydarzeń Targowych
FACEBOOK - wypromujemy Państwa ciekawe pomysły i ofertę związaną z Targami wśród ponad 14 tys. aktywnych użytkowników
WWW - informacje o stoisku na stronie mttwroclaw.pl dotyczące ofert specjalnych, gości, atrakcji, konkursów, pokazów, degustacji
itp.
WARSZTATY - udostępnienie sali konferencyjnej, gdy zaproponują Państwo ciekawe warsztaty lub prezentacje
GRA TARGOWA - zabawa dla odwiedzających na zasadach gry miejskiej, stoiska zgłoszonych wystawców są punktami kontrolnymi z
zadaniami do wykonania
NOWE POMYSŁY - nie ograniczamy Państwa kreatywności, rozważymy każdy pomysł aktywnej promocji możliwy do realizacji podczas
Targów

Targi w liczbach
•
•
•

Co roku targi odwiedzane są przez ok. 12 000 osób
Ponad 200 wystawców brało udział w każdej z ostatnich edycji Targów
podczas dotychczasowych edycji Festiwalu Podróżników, ponad 140 prelegentów opowiadało o swoich wyprawach

Wydarzenia branżowe
Targi to również odpowiednie miejsce na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń dla branży turystycznej. m.in. dla biur podróży, hotelarzy,
studentów.

Atrakcje targowe
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Goście Specjalni : na targach gościliśmy najbardziej znanych polskich podróżników m.in. Wojciecha Cejrowskiego, Beatę Pawlikowską, Martynę
Wojciechowską, Elżbietę Dzikowską, Olgę Morawską, Aleksandra Lwowa, Aleksandra Dobę, Krzysztofa Wielickiego, Nelę małą reporterkę, Marka
Tomalika, Tomka Michniewicza, Jakuba Poradę i wielu innych.
Festiwal Podróżników : to trzydniowe spotkania z prawdziwymi pasjonatami podróżowania w różnej jego formie, którzy opowiadają o swoich
przygodach i doświadczeniach, udowadniając, że spełnianie marzeń wcale nie jest takie trudne i kosztowne. Niezliczona ilość praktycznych
wskazówek, opowieści o śmiesznych albo zaskakujących sytuacjach pozwolą każdemu przygotować się do własnej podróży w dowolny kierunek
świata.
Co roku w wyniku głosowania odwiedzających wręczamy nagrodę dnia “Podróżniczej inspiracji MTT Wrocław”

Aleksander Doba

Nela Mała Reporterka

Beata Pawlikowska

Atrakcje targowe
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Festiwal Kulinarny : podróże to nie tylko krajobrazy i zabytki, ale również smaki, które odwiedzający mogą poznać dzięki restauracjom i
wspaniałym kucharzom – przygotowywane potrawy przenoszą nas w różne zakątki Polski i świata do tego pokazy, warsztaty i degustacje
Strefa Produktów Regionalnych: podczas targów można spróbować oraz zakupić produkty lokalne, rękodzieło i produkty ekologiczne
zarówno z Dolnego Śląska jak i innych regionów

Atrakcje targowe
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Atrakcje dla dzieci: najmłodsi odwiedzający poprzez zabawę uczą się i poznają świat. Przy każdej edycji pojawiają się inne atrakcję m.in,
warsztaty z Muzeum Mydła i Historii Brudu , zabawy z Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, wioska Indiańska, parki dinozaurów,
warsztaty , animacje i zabawy manualne i interaktywne, gry planszowe i wiele innych. Rodzice mogą swobodnie poznawać ofertę
wystawców, a dzieci spędzają miło czas na zabawie
Konkursy z nagrodami w postaci m.in. wycieczek, wyjazdów weekendowych, gadżetów turystycznych czy biletów wstępu do atrakcji
turystycznych i placówek kulturalnych. Konkursy skierowane są zarówno do odwiedzających jak i wystawców.
Gra Targowa: po raz kolejny cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zasady gry oparte są o popularne gry miejskie, na wyznaczonych
stoiskach odwiedzający muszą wykonać zadanie lub odpowiedzieć na pytanie dotyczące oferty wystawcy, po czym otrzymują pieczątkę.
Osoby, które zbiorą wszystkie pieczątki otrzymują zestawy upominków.
Pokazy i warsztaty : nasi wystawcy mają możliwość wspólnie z nami tworzyć program targów poprzez zgłaszanie pokazów czy warsztatów w
salach konferencyjnych i na scenie. Co roku na odwiedzających w salach konferencyjnych proponujemy warsztaty i spotkania o różnorodnej
tematyce m.in. przygotowanie do podróży, bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, fotografia, kultura i atrakcje regionów kraju i świata,
wakacyjna praca i wiele innych.

Kampania marketingowa
Kampania reklamowa targów realizowana jest przy pomocy:
✓Reklamy outdoorowej – plakatów i billboardów
✓Reklamy w prasie lokalnej – Gazeta Wrocławska i Gazeta Wyborcza
✓Reklamy radiowej
✓Reklamy w internecie – popularne portale informacyjne
✓Reklamy społecznosciowe w serwisie facebook.com oraz GoogleAds
✓Współpracy medialnej i patronackiej z ponad 30 mediami i serwisami

Informację o targach publikowały m.in.
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Cennik stoisk
Powierzchnia niezabudowana
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Powierzchnia zabudowana*
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Warunki płatności
i opłata rejestracyjna
Opłata rejestracyjna 350 zł netto jest obowiązkowa
dla każdego Wystawcy. W jej cenie otrzymują
Państwo:
•Umieszczenie nazwy Wystawcy na liście na stronie
internetowej Targów
•Wpis do e-katalogu Targowego
•Identyfikatory w ilości przysługującej dla
zamówionej powierzchni
•2 zaproszenia na Wieczór dla Wystawców
•miejsce parkingowe dla jednego samochodu.

ż

* Koszt zabudowy do stoiska niezabudowanego wynosi 65zł/m2. Rabat udzielany jest od ceny powierzchni.
* Elementy zabudowy standardowej wymienione są w formularzu zgłoszeniowym na stronie 6.
Udział współwystawcy w ramach jednego stoiska jest bezpłatny
Powyższe ceny nie obejmują obowiązkowej opłaty rejestracyjnej - 350zł. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Zastrzegamy prawo zmiany terminów rabatów oraz cen.

Kontakt
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Justyna Zielińska
tel. +48 534 800 280
e-mail: justyna@mttevents.pl

Magdalena Łęska
tel. +48 534 800 180
e-mail: magdalena@mttevents.pl

www.mttwroclaw.pl
www.facebook.com/mttwroclaw

Beata Kudera
tel. +48 534 800 080
e-mail: beata@mttevents.pl

