Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce raport podsumowujący VI edycję Międzynarodowych Targów
Turystycznych Wrocław, która odbyła się w dniach 7-9 lutego 2014 r. we wrocławskiej Hali Stulecia.
Z raportu dowiedzą się Państwo jak przebiegały poszczególne dni targowe, jakie imprezy
towarzyszyły Targom, jacy partnerzy zdecydowali się na współpracę z nami oraz jaką prowadziliśmy
kampanię marketingową. Przedstawiamy również ostateczne statystyki dotyczące liczby
Wystawców oraz zajętej przez stoiska powierzchni jak również liczbę osób odwiedzających.
Dziękujemy wszystkim Państwu i już dziś serdecznie zapraszamy do ponownej wizyty we
Wrocławiu i spotkania podczas VII edycji, która odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Hali Stulecia.
Zespół MTT Wrocław

STATYSTYKI MTT WROCŁAW 2014
Wystawcy zajęli łącznie

951 m² (1251 m² z atrakcjami)

Łączna liczba wystawców

176

Łączna liczba stoisk

117

Łączna liczba wystawców
zagranicznych

30 z 7 krajów - Niemcy, Włochy, Czechy, Węgry, Słowacja,
Indonezja, Maroko

Liczba odwiedzających Targi

8 941

MTT WROCŁAW 2014 w podziale na kategorie branżowe
Regiony turystyczne (miasta, powiaty, gminy,
atrakcje, uzdrowiska), kraje, instytucje turystyczne

35%

Biura podróży, touroperatorzy, turystyka aktywna

20%

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

21,4%

Pozostałe (media, usługi w turystyce itd.)

16,6%

Stowarzyszenia i Fundacje

7%
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WYDARZENIA BRANŻOWE
Podczas uroczystego otwarcia VI edycji Targów w piątek 7.02.2014r. wystawców osobiście
przywitał Pan Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W otwarciu wziął
udział również Pan Darmansjah Djumala Ambasador Republiki Indonezji.
W pierwszy dzień targów odbyły się również konferencję przygotowane przez Dolnośląską
Organizację Turystyczną oraz Dolnośląską Izbę Turystyki na temat działań promocyjnych oraz
oceny zagospodarowania turystycznego Dolnego Śląska.

BANKIET DLA WYSTAWCÓW
Tegoroczny bankiet Targów odbył się w Klubie Eter – jednym z największych klubów we
Wrocławiu. Na naszych Gości czekał poczęstunek oraz pokazy tańca w wykonaniu:
Kasi Jukowskiej z grupą "Pretty Wine Crew”, Arte flamenco - Katy Malecka La Yedra, Zespołu
Salsa AyA i zespółu Pieśni i Tańca " Wrocław"
W czasie bankietu zostały wręczone nagrody w konkursie SPA PRESTIGE AWARDS.

GOŚCIE SPECJALNI TARGÓW
Gośćmi specjalnymi tegorocznych Targów byli Pan Jacek Bonecki oraz rodzina Kobusów i polski
himalaista Aleksander Lwow.
Pan Jacek oprócz ciekawej prelekcji prezentował niepublikowane dotąd zdjęcia
z tegorocznego Rajdu Dakar.

Państwo Kobusowie przekonywali, że pojawienie się dziecka nie przekreśla marzeń
o podróżowaniu wręcz przeciwnie, takie podróże są jeszcze ciekawsze i możliwe do realizacji.
Podczas tej prelekcji rodzice mogli usłyszeć kilka dobrych rad jak przygotować się do wypraw
z dziećmi.
Odwiedzający mieli szansę spotkać się z Gośćmi oraz sfotografować wspólnie na stoisku
National Geographic gdzie podpisywali również swoje książki.

FESTIWAL PODRÓŻNIKÓW
Jest najpopularniejszą atrakcją towarzyszącą targom już od czterech lat i niezmiennie każdego
roku przyciąga coraz więcej osób.
Festiwal to spotkanie z kilkunastoma podróżnikami – pasjonatami, którzy opowiadali o swoich
wyprawach ilustrując je przepięknymi fotografiami. Spektrum spotkań było różnorodne,
począwszy od wypraw rowerowych po Sri Lance po opowieści z Grenlandii.
Wrażenie na wszystkich gościach zrobiły również prelekcję na temat zapomnianych zabytków,
sztuki nocowania w podróży, odkrywaniu uroku Mauretanii i Borneo oraz podróżowanie z
maluchami po Ameryce Północnej.
Prelekcję prowadzili :
- Antonina Małowiecka: Easy Travel- Podróżowanie na lekko
- Zew Oceanu: "Zew Oceanu - Łupinką przez Atlantyk"
- Emil Witt: Dzika Amazonia - Zmagania z żywiołami nad rzeką Padauiri
- Jacek i Darwina Matuszczak: Camino del Pueblo Kuba zwykłych ludzi
- Ewa Popławska i Bartek Brzuzan – Rowerami przez Sri Lanke
- 8 Stóp: Oregon - Zielona Ziemia Obiecana
- Marcin Grabarczyk: Pociąg do podróży
- Michał Piec: Sztuka nocowania w podróży
- Tomasz Cichy: Przemierzając zapomniane imperium
- Agnieszka Latocha :"Lofoty - tam, gdzie góry wyrastają z morza"
- Ewa Mielczarek: Dzikie Borneo - wcale nie takie dzikie
- Ewa Pluta: Mauretania da się lubić - relacja z podróży
- Jan Witkowski: Jeśli byłeś tu i tam, wspinałeś się w Himalajach i Karakorum, to
prawdopodobnie nie powinieneś się obawiać "Zielonej Wyspy - Ciepłej Grenlandii" przeistaczanie się turysty w podróżnika…
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu prowadzone były również warsztaty fotograficzne.

FESTIWAL KULINARNY
Kolejnym stałym elementem wpisanym w program targów jest Festiwal Kulinarny. Tegoroczna
edycja była niezwykle urozmaicona, ponieważ mogliśmy poznać nie tylko smaki lokalne, ale
również te z odległych zakątków świata. Za sprawą pokazów i degustacji przenieśliśmy się m.in.
do Grecji, Turcji i Japonii.
Odwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach przygotowania sushi, mieli także okazję
podziwiać dekoracje wyrzeźbione z owoców i warzyw czyli tzw. sztukę carvingu. Dużą
popularnością cieszyły się warsztaty sommelierskie, trwające przez trzy dni targów, podczas
których zawodowcy rywalizowali o tytuł najlepszego wrocławskiego sommeliera w I Grand Prix
Sommelierskim, a odwiedzający mogli dowiedzieć się m.in. jak serwować wino i na co zwracać
uwagę przy jego wyborze.

ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH
Podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych nie może zabraknąć atrakcji również dla
najmłodszych odwiedzających. Atrakcje te nie tylko umilają czas dzieciom poprzez zabawę
i naukę, ale pozwalają również swobodnie zwiedzać targi ich rodzicom.

W tym roku na dzieci czekały:
- Wioska Indiańska a w niej m.in. warsztaty gry na bębnach, warsztaty robienia biżuterii,
opowieści o Indianach, przebrania i wspaniali animatorzy. Atrakcję przygotowała wioska Tipi
Town.
- Dzieciaki poznajcie robaki- warsztaty na temat owadów oraz malowanie wielkiej stonogi
- Humanitarium, które przygotowało warsztaty małego chemika
- Interaktywna wystawa Klocki z Charakterem, dzięki której dzieci mogły rozwijać swoją
kreatywność i tworzyć różnego rodzaju obiekty z klocków Lego
- Planetarium Bajkonur, które przenosiło nie tylko najmłodszych w podróż w odległe zakątki
kosmosu i wyjaśniało nurtujące dzieci pytania związane z astronomią
- malowanie buziek i czytanie książek zapewniała Myszka Norka, z którą można było zrobić
również wspólne zdjęcia
- Warsztaty Łowickie – dzieci i dorośli sprawdzali swoje zdolności manualne i artystyczne
tworząc wspaniałe bukiety i wzory z przedstawicielkami regionu łowickiego

FESTIWAL TAŃCA
Tegoroczną nowością był Festiwal Tańca, odwiedzający oprócz podziwiania wdzięków
pięknych tancerek mogli przenieść się w różne zakątki naszego globu. Za sprawą pięknych
strojów, rytmów i samych wykonawców mogliśmy poczuć prawdziwy klimat zarówno
egzotycznych miejsc jak Jamajka, Kuba czy Maroko jak i bliższych nam Irlandii czy Hiszpanii.

EKO JARMARK
Kolejną nowością był Eko Jarmark, na którym odwiedzający mogli degustować i zakupić
tradycyjne lokalne produkty.

KONKURSY DLA WYSTAWCÓW
Doceniając Państwa starania w przygotowywaniu stoisk jak również atrakcji jakie się na nich
odbywają podczas targów organizujemy każdego roku konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko.
W tegorocznej edycji nagrody zdobyli :
Najatrakcyjniejsze stoisko głosami odwiedzających
wspólne stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej
Najatrakcyjniejsze stoisko głosami Wystawców
Województwo Lubelskie
Najatrakcyjniejsze stoisko głosami Jury
Województwo Śląskie
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ZAPRASZAMY NA

MIĘDZYNARODOWE

TARGI TURYSTYCZNE
9-11 MAJA 2014
KRAKÓW

PLAC PRZY GALERII KARAKOWSKIEJ
Organizatorzy MTT Wrocław rozwiją formułę Międzynarodowych Targów Turystycznych. W 2014
roku odbędą się one nie tylko we Wrocławiu, ale też w Krakowie!
MTT Wrocław w ciągu 5 lat zbudowało rozpoznawalną markę na Dolnym Śląsku. Ponad 1300
wystawców z całego świata, blisko 60 000 odwiedzających, najwięksi partnerzy medialni,
wsparcie władz samorządowych i branżowych organizacji.
Pierwsza edycja MTT w Krakowie odbędzie się w wyjątkowej lokalizacji. Plac Jana Nowaka
Jeziorańskiego znajduje się przed Dworcem Głównym PKP i Galerią Krakowską. Na targi
dojdziemy z Rynku w kilka minut. Jednak targi nie odbędą się pod gołym niebem. Po raz pierwszy
w Polsce rozstawiona zostanie hala powietrzna - obiekt specjalnie przygotowany pod targi.
W programie znajdą się dobrze znane wrocławianom atrakcje - Festiwal Podróżników, Festiwal
Kulinarny i mnóstwo atrakcji dla dzieci. W połączeniu z wyśmienitą lokalizacją - wysoka
frekwencja gwarantowana - przez plac przechodzi dziennie 50 000 osób!

