Podsumowanie Targów

Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w XI edycji Międzynarodowych
Targów Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław 2019.
Cieszymy się, że wspólnie z Państwem mogliśmy tworzyć
to wyjątkowe wydarzenie już po raz jedenasty.
Oddajemy w Państwa ręce raport podsumowujący
tegoroczną edycję
MTT Wrocław, która odbyła się
w terminie 1-3 marca 2019 r. na Stadionie Wrocław.
W podsumowaniu targowym znajdą Państwo m.in.
informacje na temat statystyk, najważniejszych atrakcji
oraz działań promocyjnych. Z raportu dowiedzą się
Państwo również jacy Partnerzy zdecydowali się na
współpracę z nami.
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej XII edycji
Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego
Wrocław 2020 r.
Zespół MTT Wrocław

Statystyki i podział branżowy

Łączna liczba wystawców

193

Łączna liczba stoisk

112

Łączna liczba wystawców
zagranicznych

33 (z Gruzji, Włoch,
Niemiec, Węgier, Czech,
Słowacji, Ukrainy,
Norwegii, Armenii,
Albanii,Grecji)

Liczba odwiedzających
targi

12 700

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

24,9%

Biura podróży,
touroperatorzy,
organizatorzy wyjazdów

11,4%

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

11,9%

Pozostałe (wydawnictwa,
usługi w turystyce itd.)

13,5%

Stowarzyszenia i fundacje

4,6%

Wystawcy zagraniczni

17,1%

Atrakcje turystyczne

9,9%

Strefa Produktów
Regionalnych

6,7%

Dolny Śląsk – Współorganizator MTT Wrocław
Podobnie jak w ubiegłych latach mieliśmy przyjemność współorganizować targi wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego. Na wspólnym stoisku o powierzchni ponad 100m2 swoją ofertę prezentowało 18 wystawców z całego regionu, Wśród
nich:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Koleje Dolnośląskie, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Głogów, Partnerstwo
Kaczawskie, Huta Julia, Karkonosze-Powiat Jeleniogórski, CityBoats, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej,
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, Stara Kopalnia i Wałbrzych, Turystyczna 13, Uzdrowisko Lądek – Długopole, Pierniki
Wrocławskie - Piernikowe Dekoracje
Dolny Śląsk przygotował wiele konkursów z nagrodami. Na stoiskach można było nie tylko uzyskać cennych informacji, ale również
uczestniczyć w warsztatach i pokazach.

Oficjalne Otwarcie Targów
W oficjalnej inauguracji XI edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław 2019 udział wzięli:
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Jaroch - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Michał Bobowiec - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Davit Gabaidze - Przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii
Britta Stark - Prezydent Landtagu Brandenburgii (SPD)
Martin Draxler - Członek zarządu Kraju Środkowoczeskiego
Paweł Wróblewski - Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Jacek Jankowski - Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej
Marek Ciechanowski - Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki i Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Przemysław Bandura -Prezes MTT Wrocław

Nagrody Targowe
Kryształowe Orły
Już po raz drugi przyznaliśmy nagrody „Kryształowe Orły”,
których celem było podkreślenie zasług i wyjątkowości
działań w sektorze turystyki. Poniżej lista nagrodzonych
instytucji w 3 kategoriach:
1.Produkt regionalny
Miód akacjowy z jeżyną zwany “Kryształem Lubiąża”
z Pasieki Zuzia
1.Atrakcja turystyczna
Wieże Pogranicza - Prudnik
1.Wydarzenie cykliczne - związane z turystyką lub produktem
turystycznym
Dukla Wolf Race

Konferencje i Warsztaty
Konferencja prasowa
Pierwszego dnia MTT Wrocław odbyła się konferencja prasowa,
w której uczestniczyli:
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Michał
Bobowiec
Członek
Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego
Marek
Dymkowski
Prezes
Stowarzyszenia
Winnic
Dolnośląskich
Karol Sadłowski - Wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Browarów Rzemieślniczych
Jakub Feiga - Zastępca Dyrektora Biura Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej
Przemysław Bandura - prezes Międzynarodowych Targów
Turystycznych
Na targach gościliśmy przedstawicieli ponad 60 redakcji

Konferencje i Warsztaty

Odwiedzający przedstawiciele branży turystycznej mogli skorzystać z bezpłatnej rejestracji on-line i odwiedzić targi.
Pierwszego dnia targów odwiedzający mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach branżowych.
Pierwsze z nich dotyczyły odpowiedzialności i obowiązków organizatora turystyki w świetle nowych przepisów i
prowadzone były przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki.
Podczas drugiego spotkania można było poznać Dobre praktyki w turystyce osób niepełnosprawnych, o których
opowiedzieli: Pełnomocnik Marszałka woj. dolnośląskiego Paweł Parus, Stanisław Francuz, Bogusława Kulińska i Bartosz
Skrzyński.
W sobotę w ramach GoBlog! 2.0 odbyło się również Spotkanie blogerów i wystawców, które było doskonałą okazją dla
wystawców i blogerów, aby spotkać się, wymienić pomysłami i rozpocząć wspólne działania.
Natomiast Piotr Czyszpak podczas prezentacji "Kim jest bloger i co może zaoferować?” przybliżył wszystkim
możliwości i korzyści płynące ze współpracy z twórcami internetowymi.

Konferencje i Warsztaty
Odwiedzający mogli uczestniczyć w różnorodnych warsztatach i prezentacjach m.in.:
●

Zachodnia Sycylia - nieodkryty region - Trapani.pl

●

3 Zinnen Dolomites – Nowy Resort Narciarski we Włoszech

●

Tanie loty. Jak wyszukiwać połączenia, kiedy kupować, co warto wiedzieć - Klub Soliści

●

Odkryj Hiszpanię - Anna Wawrykowicz

●

Wolontariat zagraniczny jako forma niesienia pomocy - hit czy kit? - Go'n'Act

●

Jak zaplanować swój wyjazd do USA - Odkryj Amerykę

●

Wielokulturowość, czyli świat jest ciekawy - Go'n'Act

●

Autostopem w stronę 200. szczytów świata. Jak organizować samotne wyprawy za 10$ dziennie i zdobyć 50 gór
w Europie, Azji, Afryce - Anna Borecka

●

Na tropie wrocławskich krasnali - Wrocławskie Wydawnictwo eMKa

●

Rola pszczół w środowisku człowieka i w środowisku naturalnym- Pasieka Zuzia Jerzy Nawara

●

Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska

●

Poznaj Armenię jako kierunek turystyczny

Goście Specjalni Targów
Podczas XI edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego
mieliśmy przyjemność spotkać kilku Gości Specjalnych wśród nich:
Jakub Porada - dziennikarz z wykształcenia i zawodu. Udowadnia, że dzięki
wyprawom można zrozumieć świat, a w książkach i na spotkaniach
autorskich przekonuje, że podróże są dostępne dla wszystkich bez względu
na wiek i grubość portfela.
Piotr Hercog - uczestnik wielu zawodów multidyscyplinarnych w Polsce i na
świecie, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i zdobywca Pucharów
Polski w Imprezach na Orientację.. Od 2008 specjalizuje się w biegach
górskich ultra.
Dzięki Księgarni Podróżnika gościliśmy również:
Joannę Lamparską - autorkę bestsellerowych książek o skarbach,
tajemnicach, podziemiach, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.
Annę Borecką - odwiedziła dotychczas 61 państw na pięciu kontynentach.
Autorkę książki „Alpinistka na autostopie”
Rafała Fronię - uczestnika wielu wypraw w góry najwyższe w tym zimowej
wyprawy PZA PHZ na Broad Peak 2010/2011, oraz innych m.in. na Nanga
Parbat, Dhaulagiri, Pik Lenina i Baruntse. Uczestnik Narodowe Zimowej
Wyprawy na K2
Aleksandra Lwowa - wybitnego polskiego alpiniste i himalaistę Autora
książki „Zwyciężyć znaczy przeżyć. Ćwierć wieku później”
Hanibala
SmokePisarza,
publicystę
i
fotoreportera
Onet.pl
zaangażowanego w ratowanie dolnośląskiego krajobrazu kulturowego.
Joannę Mielewczyk- podróżniczkę i poszukiwaczkę skarbów wszelakich – w
tym niesamowitych historii. Autorkę wielu fascynujących książek o
tajemnicach Dolnego Śląska.

Festiwal Podróżników
Jedną z największych i cieszącą się niezwykłą popularnością

atrakcją, towarzyszącą targom już od kilku edycji jest Festiwal
Podróżników. Przez całe trzy dni prawdziwi pasjonaci
opowiadają o swoich przygodach, przeżyciach, a co
najważniejsze - miejscach, które udało im się odwiedzić. Dzielą
się doświadczeniami oraz inspirują do spełniania podróżniczych
marzeń.

Festiwal Podróżników
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uczestników Festiwalu
Podróżników:
Piotr Kądziela Mantra.Travel Tajlandia - Poznaj gospodarza.
Klub Podróżników "Soliści" Tina Stęposz: Perły północy: Islandia
vs Norwegia
Zofia Baldyga: Solo w Armenii. Okiem Podróżniczki
Justyna Mleczak: Macedonia alternatywna: piesza, rowerowa,
szlakiem aromatów, win i monastyrów
Kasia Sałata i Patrycja Hojka: Czy podróżujemy tylko po
wyobrażeniach? Refleksje z życia w Indonezji
Monika Borecka: Poltuguesa- polska Portugalka
Marek Wójciak: Klub Podróżników "Soliści": Kolumbianieodkryta perła Ameryki
Izabela Nowek, Moja Albania: Gdzie jest prawdziwa Albania?
Dorota i Robert Szyjanowscy: Mangystau - Odlot na skraju
depresji
Bartłomiej Sembol: Rozmowa o współczesnej turystyce na
podstawie doświadczeń z Madagaskaru i Kuby.
Adam Miśkiewicz: Autostopem do Singapuru
Katarzyna i Asia Kordaszewska: 1,5 dziewczyny, 46 stolic Europy
i Rekord Polski
Piotr Czyszpak i Angelika Latosek: Camino Rowelove, 3350 km
rowerem przez Europę.
Jacek i Darwina Matuszczak: Muzugu gdzie jest Twój samochód?
Pieszo z Ugandy do Rwandy
Kinga Bielejec i Damian Gawroński Kolorowy Meksyk

Festiwal Kulinarny i Strefa Produktów Regionalnych
Na targach nie mogło zabraknąć najsmaczniejszej atrakcji czyli Festiwalu
Kulinarnego. Podróże to również odkrywanie smaków, przez które
poznajemy dany region czy kraj.
Festiwal Kulinarny jak co roku cieszył się sporym zainteresowaniem Na
fanów gotowania i podróży kulinarnych czekały pokazy i degustacje oraz
goście specjalni.
Na scenie wystąpili m.in.:
●
●
●
●

fot. A. Hajbura - Michałowska

Wiesław Wróblewski
Julka Cymbaluk - MasterChef Junior
Mateusz Zielonka - MasterChef
Martyna Chomacka - finalistka programu MasteChef

Na miłośników regionalnych przysmaków czekała Strefa Produktów
Regionalnych, gdzie można było skosztować i zakupić m.in. tradycyjne
podlaskie sękacze, naturalne oleje, chleby, dżemy, miody, ekologiczne
przyprawy, tradycyjne kiszonki, wędliny, ręcznie wyrabiane pierogi oraz
regionalne piwa, bałkańskie smaki i produkty prosto z Grecji.

fot. A. Hajbura - Michałowska

Pozostałe atrakcje targowe
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
oraz wspaniała makieta.
Europejskie Centrum Bajki przeniosło uczestników do bajkowego świata, w którym
można było sprawdzą swoją zwinność, spryt i refleks, a także wykonać kreatywne
pamiątki.
Nie zabrakło też Koziołka Matołka, który chętnie pozował do wspólnych zdjęć.
Mali chemicy mogli wziąć udział w pokazie Szalonego Naukowca z MovieGate, który
zdradzał tajniki eksperymentów z ciekłym azotem - eksplozje dymu, piany, zamrażanie!
Na stoisku Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie można było przez chwilę poczuć się
jak odkrywca i wziąć udział w warsztatach paleontologicznych.
Farma Kalina przygotowała dla odwiedzających wiele interesujących warsztatów, a
także paintball laserowy i zawody w przeciąganiu na skrzynkach.
Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu zabrał uczestników warsztatów w tak
odległe miejsca jak Afryka, Ameryka Południowa czy Azja, aby zobaczyli jak wygląda
życie na innych kontynentach.
Natomiast przedstawiciele Campus Domasławice i The Best Connection podczas
warsztatów artystycznych zdradzili tajniki sztuki String Art.

Pozostałe atrakcje targowe
Podczas targów odwiedzający mogli uczestniczyć w dwóch odsłonach cieszącej się wielką popularnością Gry Targowej.
W piątek po raz drugi przygotowaliśmy Grę Targową dla Szkół.
Reprezentanci klasy musieli zebrać informacje dotyczące Dolnego Śląska, które przekazywały pozostałej grupie.
Z zebranych wiadomości klasy musiały przygotować plan wymarzonej wycieczki szkolnej po Dolnym Śląsku. Za
przygotowanie najciekawszego programu, czekała wspaniała nagroda - wycieczka do Barda zorganizowana i ufundowana
przez Ski-Raft.

Kolejny już raz podczas targów można było również spróbować swoich sił w Grze Targowej. 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 upominki przygotowane przez wystawców biorących udział w grze. Każdy uczestnik z kompletem pieczątek na
karcie miał również szansę wygrać nagrodę dnia: voucher pobytowy w Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Hotelu
Hampton by Hilton w Gdańsku. 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!
•Województwo Opolskie
•Fundacja Go’n’Act
•Gmina Olsztyn
•Województwo Mazowieckie
•Dolny Śląsk
•Województwo Lubuskie
•Region Świętokrzyski

•Visit Gdańsk
•Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
•Gmina Bystrzyca Kłodzka/ MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
•Miasto Piotrków Trybunalski
•Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
•Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych w
Ogrodach Hortulus

Konkurs dla szkół
Podczas XI edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i
Czasu Wolnego po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs
dla szkół, w którym można było wygrać darmowy wstęp na
targi dla całej klasy.
Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie musieli
przygotować plan dwudniowej wycieczki grupowej w
rejonie Dolnego Śląska z uwzględnieniem:
- zwiedzanych miejsc i atrakcji turystycznych,
- harmonogramu godzinowego,
- przewidywanych kosztów wycieczki.
Spośród zgłoszeń został wybrany najciekawszy opis
wycieczki, a jego autorzy otrzymali bezpłatne zaproszenia
na targi.

Nagrody dla Wystawców
Tradycyjnie podczas targów odbyło się głosowanie na
najciekawsze stoiska targowe, a laureatami XI edycji MTT
Wrocław zostali:
Green Velo
wystawców

-

nagroda

za

najlepsze

stoisko

głosami

Miasto Piotrków Trybunalski – nagroda za najlepsze stoisko
głosami odwiedzających
Muzeum Polskiej Wódki - nagroda za najlepsze stoisko
głosami jury

Konkursy z nagrodami dla odwiedzających
Z okazji XI edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego
przygotowaliśmy wspólnie z partnerami specjalne nagrody. Nagrodą
główną targów był voucher na 5-dniowy pobyt na Sycylii ufundowany
przez Turismo Trapani. Konkurs prowadzony był na antenie Radia
Wrocław, a rozstrzygnięcie nastąpiło na scenie głównej targów w sobotę.
Na odwiedzających czekały też inne konkursy: Armeniaca Tour dla osoby
która wymyśliła najlepsze hasło promujące Armenię w Polsce ufundowała
3-dniowy pobyt w Erywaniu, natomiast w konkursie z wiedzy o Norwegii
można było wygrać vouchery o od Novasol i Fjordline.
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, rejsy do Szwecji, rejsy po Odrze, bilety wstępu do wielu
atrakcji turystycznych i kulturalnych.

Specjalna oferta Kolei Dolnośląskich
Po raz kolejny nasz partner Koleje Dolnośląskie przygotował specjalną ofertę dla osób, które chciały przyjechać na
targi pociągiem - przejazd pociągiem KD był tańszy o 50%!
Kupując bilet na pociąg KD do Wrocławia z dowolnej miejscowości na Dolnym Śląsku należało zgłosić cel podróży –
Targi Turystyki a obsługa kasy biletowej lub konduktor sprzedawał bilet tam i z powrotem w specjalnej ofercie! W
drodze powrotnej wystarczyło tylko okazać bilet kolejowy do Wrocławia oraz bilet wstępu na Międzynarodowe Targi
Turystyki.

Turystyczny Tydzień
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję Turystyczny Tydzień.
Jej głównym celem była wspólna i wzajemna promocja w dolnośląskich obiektach i atrakcjach turystycznych.
Turystyczny Tydzień został podzielony na dwie części:
1. Tydzień przed targami MTT Wrocław (22 lutego – 3 marca)
Osoba, która odwiedziła co najmniej 2 miejsca z listy otrzymała darmowy wstęp na targi. Natomiast osoba, która odwiedziła
1 miejsce, otrzymywała zniżkę na zakup biletu targowego w wysokości 50%.
2. Tydzień po targach MTT Wrocław (1 marca – 10 marca)
Osoba, która podczas zakupu biletów wstępu do atrakcji z listy, pokazała bilet z tegorocznej edycji targów otrzymała zniżkę
na bilet wstępu.

W akcji wzięło udział 13 atrakcji z Dolnego
Śląska: Twierdza Srebrna Góra, MovieGate,
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w
Wałbrzychu, Arado,Time Gates, Kopalnia Złota
w Złotym Stoku, Zamek Czocha,Pałac Marianny
Orańskiej,Podziemne Miasto Osówka,Zamek
Książ, Kolejkowo, Karkonoskie Tajemnice
Partnerem akcji był Urząd
Województwa Dolnośląskiego

Marszałkowski

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), reklamy internetowe, spoty
radiowe (emisja w: Radio PRW, RAM, Złote Przeboje).
Równocześnie działania reklamowe wspierane były przez publikacje prasowe,
wywiady, artykuły, które ukazywały się w prasie lokalnej oraz na regionalnych
portalach informacyjnych i portalach partnerskich.

Dziękujemy za wsparcie naszym Partnerom i Sponsorom!

Partnerzy i Patroni

Partnerzy

