I EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2009
ZA NAMI
Szanowni Państwo,
Przekazujemy w Państwa ręce raport podsumowujący I edycję
Międzynarodowych Targów Turystycznych WROCŁAW 2009. Jesteśmy zaszczyceni,
że swoje oferty prezentowało u nas aż 215 podmiotów z całego świata, a Targi
odwiedziło – wg. ostatecznych obliczeń – ponad 10 tys. osób.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu wrocławskich
targów. To dopiero początek. Zanim jednak napiszemy kilka słów o kolejnej edycji,
chcielibyśmy przypomnieć jak to było we wrocławskiej Hali Stulecia w dniach
6-8.02.2009 roku.

Zapraszam serdecznie,
Przemysław Bandura
Prezes JoyGroup Sp. z o.o.
(nazwa w trakcie zmiany na S Group Sp z o.o.)
– firmy, która zorganizowała Międzynarodowe Targi
Turystyczne WROCŁAW 2009
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INFORMACJA PRASOWA Z DNIA 08.02.2009 ROK
Ponad 10 tysięcy osób, które przez trzy dni odwiedziły Międzynarodowe Targi
Turystyczne WROCŁAW 2009, miało okazję zaplanować w Hali Stulecia walentynkowy
wyjazd, weekendowe szaleństwa, a także egzotyczne podróże np. do Indonezji czy
Australii.
Swoje oferty prezentowało ponad 200 wystawców z całego świata, wśród nich
przedstawiciele RPA, Syrii, Czech, Sri Lanki. Wystawcy reprezentujący polskie regiony
oferowali wycieczki na trasach rowerowych, wyprawy górskie, spływy kajakowe.
Touroperatorzy sprzedawali wycieczki nawet z 45 proc. rabatem.
Spora liczba konkursów przygotowanych przez wystawców skutecznie przyciągała
klientów nagrodami – pobytami w hotelach i ośrodkach SPA, biletami lotniczymi,
a nawet zabiegiem na wypełnienie zmarszczek!
Na stoiskach czekały na odwiedzających niespodzianki – stół do gry w ruletkę,
profesjonalne urządzenia z hydromasażem, zabiegi kosmetyczne, masujące fotele,
wanny jacuzzi, egzotyczne parasole, łódki, a nawet samochody terenowe.
Klienci branżowi mogli uczestniczyć w bogato przygotowanym programie konferencji
z udziałem zagranicznych gości, m.in. Winter Meeting MPI Poland Club „Marketing
Destynacji”, „Event z pomysłem”, „PR Regionów”, „SPA KNOW HOW”.
Wielu widzów przyciągnęły dodatkowe występy i seminaria. Najwięcej - ponad 300
osób, słuchało występu Wojciecha Cejrowskiego, który opowiadał o tym, jak zostać
podróżnikiem.
Hitem okazały się I Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska MINDBALL, w których
w ciągu dwóch dni wzięło udział prawie tysiąc osób. Uczestnicy starali się siłą fal
mózgowych wbić piłeczkę do bramki przeciwnika. O zwycięstwie decydowała
niesamowita koncentracja. Posiadaczką Najbardziej Zrelaksowanego Umysłu okazała się
Małgorzata Wizowska z Wrocławia.
- Targi turystyczne w wielkim stylu wróciły do stolicy Dolnego Śląska podsumowuje Magdalena Mańkowska, Komisarz Targów - Jesteśmy bardzo zadowoleni
z entuzjastycznych opinii wystawców, atrakcji, jakie przygotowali i liczby
odwiedzających.
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TRZY DNI PEŁNE WRAŻEŃ
PIĄTEK -06.02.2009 ROK
Zaczęliśmy w piątek, 6.02.2009 roku, o godz. 10.15. W oficjalnym otwarciu Targów
uczestniczyli:
Piotr
Borys,
Wicemarszałek
 Pan
Województwa Dolnośląskiego,
 Pan Józef Ratajski, Wiceprezes Polskiej
Izby Turystyki,
 Pan Andrzej Jaworski, Wiceprezes
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Ponadto w konferencji prasowej udział wziął: Pan
Hazairin Pohan, Ambasador Indonezji w Polsce.
Przez cały dzień materiał z Targów emitowany był w telewizji TVN CNBC Biznes.
Równocześnie o godz. 10 rozpoczęła się prestiżowa konferencja Winter Meeting MPI
Poland Club „Marketing Destynacji”, w której wzięło udział kilkudziesięciu gości
z Polski i zagranicy. W ciągu dnia odbyły się jeszcze: konferencja Dolnośląskiej Izby
Turystyki „Szara Strefa w Turystyce” oraz zorganizowana przez Projekt Hotel
prezentacja „ABC Inwestora Hotelarskiego”.
Popołudniu w jednej z sal konferencyjnych rozpoczął się I Ogólnopolski Zjazd Event
Managerów. Istniejący dwa lata Event Managers Club zebrał po raz pierwszy swoich
członków właśnie we Wrocławiu. – Targi turystyczne to doskonała okazja, by się
spotkać, a gdzie jeśli nie w „mieście spotkań”? – mówiła Monika Krusiewicz, założycielka
EMC. Również w piątek gra terenowa „Jak nie organizować eventów” przygotowana
przez wrocławską firmę Exploring Wrocław rozpoczęła dwudniową konferencję
„Event z Pomysłem”. Zjazd Event Managerów zakończył się późnym wieczorem cocktail
party w Casinos Poland.
Na scenie głównej przez cały dzień prezentowali się wystawcy, wręczono nagrody
w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz zaprezentowano ośrodki
nagrodzone w konkursie SPA Prestige Awards.
Pierwszy dzień Targów zakończył oficjalny bankiet MTT WROCŁAW 2009, który
odbył się w Starym Ratuszu na wrocławskim Rynku. Podczas bankietu wręczono
oficjalnie SPA Prestige Awards. Konkurs każdego roku organizują portal SPAHOTELE.pl
oraz Magazyn SPA Eden.
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SOBOTA (7.02) – PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE
Drugi dzień Targów w Hali Stulecia rozpoczęła konferencja dla profesjonalistów
„PR Regionów”, przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations
i Agencję Publicon. Tymczasem w hotelu Art rozpoczął się drugi dzień konferencji
„Event
z Pomysłem”.
Wystawcy kusili odwiedzających wycieczkami do egzotycznych krajów jak Egipt czy
Meksyk, zaletami Polskich regionów, ale też wyprawami samochodowymi
do Murmańska, a nawet zakupem domu w Tajlandii.
Ponad 100 osób słuchało wystąpienia Bogusława Ogrodnika - wrocławskiego
podróżnika, który opowiadał o wyprawie na Mount Everest oraz nurkowaniu
na głębokość ponad 160 metrów u wybrzeży Półwyspu Synaj. Podróżnik pokazał filmy
z wyprawy, przywiózł też na Targi część ekwipunku, który ochoczo przymierzali zebrani
w Sali Cesarskiej widzowie. Warto pokreślić, że Ogrodnik jako jedyny na świecie
dokonał takiego wyczynu – to największa osiągnięta przez człowieka różnica wysokości
wynosząca ponad 9000 metrów. Dlatego prawdopodobnie już wkrótce zostanie
wpisany do księgi Rekordu Guinnessa.
Tego dnia na scenie głównej działo się najwięcej. Wystawcy proponowali konkurs
za konkursem, a kolejni zachwyceni odwiedzający wychodzili bogatsi o zestawy
do pielęgnacji ciała, koszulki, vouchery na pobyt w ośrodkach SPA czy rejs statkiem.
Scenę opanowali nawet rycerze z wrocławskich Partynic.
Prawdziwe oblężenie Hala przeżyła jednak dopiero, kiedy pojawił się gość specjalny –
Wojciech Cejrowski. Biletów na jego występ zabrakło już chwilę po 10 rano. Podróżnik
najpierw na scenie głównej Targów wręczył swoje książki zwycięzcom konkursu „Języki
bez granic”, który tydzień przed Targami odbywał się na antenie Radio ESKA.
Sponsorem wycieczek na Teneryfę, do Maroko i Turcji było Internetowe Biuro
Podróży TravelPlanet.pl. Dwa wyjazdy do Pragi ufundowało Biuro Podróży EL TUR.
Tuż po wręczeniu nagród Cejrowski oczarował ponad 300 osób swoim występem, który
zatytułował „Jak zostać podróżnikiem?”. Uchylił też rąbka tajemnicy o swoich planach
na najbliższą wyprawę – chciałby oznaczyć przy pomocy technologii GPS źródła rzeki
Orinoko. Odwiedzający ochoczo stanęli w kolejce przed stoiskiem Szczypty Świata,
by dostać autograf znanego nie tylko z telewizyjnych programów idola.
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NIEDZIELA (8.02) – WELLNESS & SPA
Od godziny 10 trwały w Sali Kwadratowej finały I Otwartych Mistrzostw Dolnego
Śląska MINDBALL organizowane przez Instytut EEG. Dzień wcześniej w eliminacjach
wzięło udział prawie tysiąc osób.
Gra, oparta o zjawisko biofeedbacku, została opracowana przez Amerykańskich
naukowców z NASA. Biofeedback polega na analizie i treningu fal mózgowych. Gracze
siadają po dwóch stronach stołu, na którym znajduje się metalowa piłeczka poruszająca
się po specjalnym torze. Na głowę grających w MINDBALL zakłada się specjalne czujniki,
reagujące na zmiany w sygnałach pracy mózgu. Im jesteśmy bardziej zrelaksowani, tym
dalej odpychamy od siebie piłeczkę w kierunku pola bramkowego przeciwnika.
Podczas Targów szukaliśmy Najbardziej Zrelaksowanego Umysłu Dolnego Śląska.
Jego posiadaczką okazała się wrocławianka, Małgorzata Wizowska. EEG Instytut
przybliżył też grupie zainteresowanych widzów kolejną nowość - tematykę Brain SPA.
Przez cały dzień trwała konferencja branżowa SPA Know How, która przyciągnęła dużą
grupę przedstawicieli branży. Słuchali oni o nowych trendach w branży,
najważniejszych wyzwaniach i szansach na rozwój. Organizatorzy konferencji: Centrum
Promocji Zdrowia „Estetyka”, Magazyn Gabi.net, Projekt Hotel, Agencja Publicon.
Od godziny 12 przez dwie godziny w kuluarach Hali Stulecia kilkadziesiąt osób
usiłowało rozwiązać zagadkę śmierci wrocławskiego naukowca, który wynalazł
wehikuł czasu i nieopatrznie sprowadził na Targi grupę turystów z różnych epok.
Wszystko to działo się w ramach gry fabularnej „Zagubieni w czasie”. Kilkuosobowe
grupy przyjaciół, pary, a nawet całe rodziny próbowały dowiedzieć się, kto zabił.
Ostatecznie udało się to tylko jednej drużynie. Monika Golanowska, Emilia Golanowska
i Krzysztof Banach rozszyfrowali spisek i wygrali kilkudniowy pobyt w ośrodku górskim
Czarna Góra oraz drobne upominki. Grę przygotowała firma Exploring Wrocław.
Oficjalne zakończenie Targów odbyło się na scenie, gdzie Przemysław Bandura, prezes
firmy JoyGroup Sp. z o.o. (firma w trakcie zmiany nazwy na S Group Sp. z o.o.) oraz
Magdalena Mańkowska, Komisarz Targów ogłosili wyniki konkursu na Najlepsze
Stoisko i podziękował Wystawcom i odwiedzającym za to, że tak licznie odwiedzili
Targi.
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NAJLEPSZE STOISKO
MTT WROCŁAW 2009
Stoiska Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław 2009 były barwne
i kolorowe, wystawcy przygotowali dla odwiedzających moc atrakcji i niespodzianek.
Każdy starał się zaskoczyć i tym samym przekonać do swojej oferty. W Konkursie na
Najlepsze Stoisko żaden z Wystawców nie był przegrany. Obowiązkiem jury jest jednak
wskazać zwycięzców i rozdysponować nagrody – 6 mkw. gratis w kolejnej edycji Targów
dla zwycięzców oraz certyfikat.
Miło nam więc ogłosić, iż nagrodę w Konkursie na Najlepsze Stoisko organizowanym
przez Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009 oraz Polską Izbę Turystyki
otrzymali:
W kategorii: SPA&WELLNESS: Kompleks Wczasowo-Sanatoryjny SANDRA SPA
W kategorii: PODRÓŻE: MK Tramping, Martyna Adventure
Wyróżnienie w kategorii podróże: OK. Services Sp. z o.o.
W kategorii: REGIONY TURYSTYCZNE: Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
Nagroda specjalna: Wyróżnienie w kategorii Najzabawniejsze Stoisko: Urząd Gminy
Przemęt

Gratulujemy!
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KAMPANIA MARKETINGOWA TARGÓW
Kampanię skierowaliśmy nie tylko do klientów indywidualnych, także branżowych.
Dołożyliśmy wszelkich starań, by wydarzenie było zauważone we Wrocławiu
i okolicach.
Materiały wizualizacyjne możecie Państwo zobaczyć na:
http://mttwroclaw.pl/marketing.html
Kampania marketingowa Targów obejmowała m.in.:
kilkadziesiąt billboardów w mieście
3 tys. plakatów B1 rozwieszonych w mieście, w tym na 95 proc. dostępnych
słupów, nasze plakaty wisiały także na uczelniach, gimnazjach, liceach, szkołach
podstawowych
40 tys. ulotek, które rozdawały hostessy z charakterystycznymi zielonymi
parasolami Targów (przygotowanymi dla nas przez firmę KULIK) w najbardziej
ruchliwych miejscach miasta oraz m.in. w Pasażu Grunwaldzkim (jednej
z najbardziej popularnych w mieście galerii handlowych)
trwająca 2 tyg. wystawa plenerowa zdjęć Bogusława Ogrodnika eksponowana
na wrocławskim Rynku
miesięcznie ok. 150 tys. odwiedzin na stronie www.mttwrocław.pl
Reklamowaliśmy wydarzenie także w czołowych lokalnych mediach:
Radio Eska (radio o największej słuchalności na Dolnym Śląsku!) –
dwutygodniowa kampania połączona z konkursem, którego sponsorem było
TravelPlanet.pl, a partnerem Biuro Podróży El Tur. Słuchacze przez tydzień w
godzinach porannych mogli wygrać wycieczkę, m.in. do Maroko, Tunezji, na
Teneryfę. W ciągu dnia słuchacze mogli usłyszeć spot radiowy Targów
i zapowiedzi konkursu „Języki bez granic”.
Radio Ram – tu także mogli Państwo usłyszeć nasze spoty
Gazeta Wyborcza – dwutygodniowa kampania (reklama 9 modułów w dodatku
„Co jest grane” x 2 (30.01, 06.02), zapowiedź codziennie (w dniach 02-06)
na pierwszej stronie dodatku dolnośląskiego w formie 1 modułu, reklamy
w dodatku „Turystyka” na stronach lokalnych, a nawet w Gazecie Praca (9
modułów), dwa dni przed Targami (04.02) ukazał się 8-stronicowy dodatek
targowy, który trafił na cały Dolny Śląsk
Ekspresy Dolnośląskie, Tygodnik Wrocławski – reklama 6-9 modułów
w całym regionie
E-banner na www.wroclaw.pl, aero.pl (główny banner), travelplanet.pl –
landing page, Onet.pl – newsletter oraz bannery na wielu stronach partnerskich.
Informacje o targach i zapowiedzi umieszczone były przez dziennikarzy w liczących się
dolnośląskich mediach: TVP3 (główne wydanie faktów), TEDE (główne wydanie
faktów), Radio Traffic, Radio ESKA, Radio Ram, Radio Wrocław, Radio LUZ – jako
news w informacjach, w Gazecie Wrocławskiej w dodatku Turystyka.
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STATYSTYKI I EDYCJI TARGÓW
wystawcy łącznie zajęli: 1488 mkw.
łączna liczba wystawców: 215
łączna liczba stoisk: 175
łączna liczba wystawców zagranicznych: 24

PODZIAŁ WYSTAWCÓW NA KATEGORIE BRANŻOWE:

326 mkw.

w tym
wystawców
w szt.
43

287 mkw.

34

201 mkw.

32

127 mkw.

20

112 mkw.

20

109 mkw.

15

326 mkw.

51

w tym
powierzchnia
biura podróży i touroperatorzy
regiony turystyczne w tym przedstawicielstwa
państw, miast, gmin, powiatów, atrakcje
turystyczne
turystyka zdrowotna w tym ośrodki spa &
wellness, sprzęt i wyposażenie, sanatoria,
uzdrowiska
turystyka biznesowa i aktywna w tym obiekty
biznesowe oraz organizatorzy eventów
ośrodki noclegowe w tym hotele, ośrodki
wypoczynkowe i pensjonaty
instytucje turystyczne w tym ambasady,
organizacje, izby, stowarzyszenia
pozostałe grupy w tym transport, media,
edukacja, ubezpieczenia, rzemieślnicy

Liczba odwiedzających Targi: ponad 10 tys.
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Już teraz zapraszamy do współtworzenia i uczestnictwa w II Edycji
Targów, która odbędzie się
w dniach 12-14.02.2010 w Hali Stulecia.
Więcej atrakcji *** Więcej wystawców *** Nowe Konkursy
Znów Państwa zaskoczymy!
Więcej informacji:
www.mttwroclaw.pl

Kontakt:

S Group Sp. z o.o.
Ul. Ruska 46C
50-079 Wrocław
tel./faks 071 341 09 90
e-mail: biuro@mttwroclaw.pl
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