Podsumowanie Targów

Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w X jubileuszowej edycji
Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego
Wrocław 2018.
Cieszymy się, że wspólnie z Państwem mogliśmy tworzyć
to wyjątkowe wydarzenie już po raz dziesiąty.
Oddajemy na Państwa ręce raport podsumowujący
tegoroczną edycję MTT Wrocław, która odbyła się
w terminie 23-25 lutego 2018 r. w Hali Stulecia.
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 XI edycji
Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego
Wrocław 2019 r.
Zespół MTT Wrocław

Statystyki i podział branżowy

Łączna liczba wystawców

244

Łączna liczba stoisk

140

Łączna liczba wystawców
zagranicznych

29 (z Gruzji, Włoch,
Niemiec, Węgier, Czech,
Słowacji, Ukrainy, Łotwy,
Norwegii, Armenii, Serbii)

Liczba odwiedzających
targi

12 800

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

25,6%

Biura podróży,
touroperatorzy,
organizatorzy wyjazdów

6,7%

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

8,3%

Pozostałe (wydawnictwa,
usługi w turystyce itd.)

8,8%

Stowarzyszenia i fundacje

6,3%

Wystawcy zagraniczni

18,3%

Atrakcje turystyczne

15,8%

Strefa Produktów
Regionalnych

10,2%

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 120m2 swoją ofertę prezentowało 26 wystawców z całego regionu, Wśród nich:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Europejski Szlak Zamków i Pałaców, FNK "Manufaktura" w Bolesławcu, Gmina i Miasto Lwówek Śląski,
Gmina Miejska Głogów, Huta Julia, Jelenia Góra w Karkonoszach, Karkonoskie Tajemnice, KARKONOSZE, Koleje Dolnośląskie, Kraj
Środkowoczeski, Liberecký Kraj, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej, LOT Szklarska Poręba, Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdrój – czerpanie papieru, Organizacja Turystyczna Czechy Wschodnie, Podziemne Miasto Osówka, Smaki Dolnego Śląska, Stara
Kopalnia – Wałbrzych, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie„, Szlak Tajemniczych Podziemi, Turystyczna 13,
Uzdrowisko Lądek – Długopole, Uzdrowisko Szczawno – Jedlina, Ziemia Kłodzka
Dolny Śląsk przygotował wiele konkursów z nagrodami. Na stoiskach można było nie tylko uzyskać cennych informacji, ale również
uczestniczyć w warsztatach i pokazach np. czerpać papier na stoisku Muzeum Papieru, stworzyć interaktywnego Ducha Gór, dekorować
ceramikę na stoisku Starej Kopalni czy nauczyć się grawerować na szkle z Hutą Julia.

Region Partnerski MTT Wrocław 2018
Regionem Partnerskim tegorocznej edycji było Województwo
Śląskie. Nasz partner przygotował konkursy z cennymi nagrodami
oraz szeroką gamę informatorów turystycznych. Odwiedzającym
czas umilał Zespół Śląsk i kowboje z Miasteczka Twin Pigs. Na
wspólnym stoisku prezentowali się:
Województwo Śląskie
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny
Miasto Katowice
Śląska Organizacja Turystyczna
Miasto Rybnik
Ziemia Raciborska (Powiat Raciborski, miasto Racibórz)
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego
Westernowy Park Rozrywki Twinpigs w Żorach
Związek Gmin Jurajskich
Żarki
Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski
Miasto Zawiercie
Zamek Ogrodzieniec
Śląsk Cieszyński (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej Olza)
Miasto Jastrzębie Zdrój
Beskidzka 5
Miasto Bielsko-Biała i Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Powiat Bielski
Powiat Żywiecki
Stowarzyszenie Region Beskidy

Gruzja Partnerem Targów
Na targach mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Gruzji, która była Partnerem tegorocznej edycji. Na
stoisku narodowym odwiedzający mogli dowiedzieć się ciekawych rzeczy o tym pięknym kraju wprost od
rodowitych obywateli oraz skosztować lokalnego wina. Przekazywane były również informację o otwarciu
nowych połączeń lotniczych między Wrocławiem a Kutaisi.

Oficjalne Otwarcie Targów
W oficjalnej inauguracji X edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław 2018 udział wzięli:
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Iwona Krawczyk - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Zurab Patardze- Przewodniczący Rządu Autonomicznej Republiki Adżarii
Lasha Komakhidze – Prezydent Miasta Batumi
Magda Piasecka – Wiceprezydent Wrocławia
Paweł Wróblewski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Dariusz Kuś - Prezes Portu Lotniczego Wrocław
Agnieszka Sikorska - Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej
Przemysław Bandura - Prezes Międzynarodowych Targów Turystycznych

Nagrody Targowe
Kryształowe Orły
Jubileuszowa edycja targów to doskonały moment na
inaugurację konkursu o nagrodę Kryształowego Orła. Poniżej
lista nagrodzonych instytucji w 5 kategoriach:
1. Osobowość/Firma Roku
Kolejkowo
2. Wydarzenie cykliczne
Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych w Ogrodach
Hortulus Spectabilis w Dobrzycy
3. Atrakcja Turystyczna
Karkonoskie Tajemnice
4. Produkt Regionalny
Miód lipowy z Ziemi Wołowskiej „Złoto Domaszkowa”
5. Projekt imprezy/usługi turystycznej
Kolonia dla dzieci – „Akademia Przygody”

Nagrody Złotego Wystawcy

Dla Wystawców, którzy są z nami od samego początku i
uczestniczyły we wszystkich dziesięciu edycjach targów,
przygotowaliśmy specjalne wyróżnienie Złotego Wystawcy.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaufanie.
Złoci Wystawcy:
Dolnośląska Izba Turystyki
Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Gmina Bystrzyca Kłodzka
Gmina Przemęt
LogosTour Biuro Turystyki ZNP
SLOT “Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
Uzdrowisko Kołobrzeg

Konferencje i Warsztaty
Konferencja prasowa
Pierwszego dnia MTT Wrocław odbyła się konferencja prasowa,
w której uczestniczyli:
Cezary Przybylski- Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Iwona Krawczyk - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Ia Lomidze - Zastępca Ambasadora Gruzji – Kraj Partnerski
Zurab Patardze - Przewodniczący Rządu Autonomicznej Republiki Adżarii
Przemysław Bandura - prezes Międzynarodowych Targów Turystycznych
Agnieszka Sikorska - Dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej – Region Partnerski
Na konferencji gościliśmy ponad 35 osób reprezentujących media.

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 dyrektywy RODO w turystyce i prowadzone były przez Kancelarię ENSIS.
Podczas drugiego spotkania można było dowiedzieć się Jak odnosić korzyści współpracując z blogerami, warsztaty
prowadzone były przez Wojciecha Grabowskiego z RoadTripBus.
Przezmorze.pl przygotowało konferencję dla touroperatorów pt. Promem po Bałtyku. Wycieczki do Petersburga,
Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz Estonii i Łotwy, natomiast Biuro Podróży Millennium Travel, oferujące wyjazdy do
Albanii i nie tylko prezentację, podczas której zostały przedstawione zasady współpracy agencyjnej.
Spotkanie branżowe prowadzili również reprezentanci Republiki Czeskiej, z którymi można było spotkać się na
work-shopie.
Dla odwiedzających targi uczniów i studentów chcących podjąć pracę w sektorze turystyki, przygotowane zostały
warsztaty prowadzone przez Aleksandrę Wodzyńską z Akademii Rainbow pt. „Co zrobić, kiedy TOT(Technikum Obsługi
Turystycznej) to za mało”

Konferencje i Warsztaty
Odwiedzający mogli uczestniczyć w różnorodnych warsztatach i prezentacjach m.in.:
• Fotografia podróżniczna - Jasiek Skwara z Pakujplecak.pl
• EiE - Edukacja zagranicą
• Jeśli Albania, to tylko z Millennium Travel
• Warsztaty o Psich Zaprzęgach - Wataha Tatry
• Kalevala: Bezdroża Laponii zimą. Finlandia - Michał Makowski
• Dani w Dolinie Baliem - Alicja Kubiak, Jan Kurzela
• Nieznana Armenia - ARM-POL Centrum Rozwoju Stosunków Ormiańsko-Polskich
• Zmień swoje jedzenie na odżywianie - Sylwia Lelonek, dietetyk kliniczny Fit-Kids
• Iran kraj dla podróżników - Krzysztof Rostek
• Jaki dron dla turysty, jaki dla podróżnika? - Dron.edu.pl

Goście Specjalni Targów
Podczas X edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego
mieliśmy przyjemność spotkać kilku Gości Specjalnych wśród nich:
Aleksander Doba – polski podróżnik, kajakarz, zdobywca tytułu „Podróżnika
Roku 2015 National Geographic”
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.
Monika Witkowska - w 2015 roku zakończyła zdobywanie Korony Ziemi w
najtrudniejszej 9-szczytowej wersji.
Grzegorz Kapla - odwiedził ze sto krajów z aparatem i dwoma obiektywami.
Wydał kilka książek i opublikował setki reportaży w magazynach i gazetach.
Szymon Radzimierski - 11-latek, młody podróżnik, przemierzył wiele
kontynentów.
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
Adama Kwaśnego - od niemal piętnastu lat wędruje przez Kubę swoją drugą
ojczyznę. Szef Towarzystwa Przyjaciół Kuby La Compania Cubana oraz La
Punto del Viaje Alternativo,
Włodzimierza Ranoszka - autora przewodnika po Wrocławiu i “Bajkowej
Dolinie Baryczy"

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.
Odwiedzający głosowali na najlepszą prelekcję dnia. Wybór był
bardzo trudny, bo wszystkie wystąpienia były wyjątkowe.
Tytuł “Podróżniczej Inspiracji MTT Wrocław 2018” otrzymali:
23.02 Teresa Chudecka - Tańcząca ze światem na Kubie
24.02 Monika Witkowska - Góry z duszą. Pasja i przygoda
25.02 Aleksander Doba - Transatlantyckie wyprawy kajakowe

Festiwal Podróżników
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uczestników Festiwalu
Podróżników:
RoadTripBus: Starym busem przez Bałkany
Jerzy Górski
Klaudia i Marcin Majdeccy: Podróż w poszukiwaniu huaca
Zbigniew Kletowski (prelekcja seniora): Japonia widziana
oczami Polaka
Paulina Reperowicz: Słów kilka o podróżowaniu w indyjskim
stylu
Teresa Chudecka: Tańcząca ze światem na Kubie
Alicja Kubiak i Jan Kurzela: Papua Zachodnia: Ostatnie
pokolenie
Beata i Paweł Pomykalscy: Jugosławia. Rozsypana układanka
Monika Witkowska: Góry z duszą. Pasja i przygoda
Dagmara Bożek-Andryszczak, Piotr Andryszczak: Dom pod
biegunem. Gorączka (ant)arktyczna
Jakub Porada: Pokaż nam świat
Anna Borecka: 200 Szczytów Świata – jak realizować wielki
projekt małym kosztem
Aleksander Doba: Transatlantyckie wyprawy kajakowe
Adam Kwaśny: Kuba - wyspa spotkań - ludzie i bogowie
Teresa Słabińska (prelekcja seniora): SeneGambia-100%
egzotyki.
Szymon Radzimierski: Etiopia. U stóp góry ognia.
Grzegorz Kapla: Gruzja. W drodze na Kazbek i z powrotem
5thousandsteps: 12latka, 50 krajów i wszystko, co poszło nie tak
Jakub Kamiński: Roadtrip przez całe Stany Zjednoczone

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:
●
Julka Cymbaluk - MasterChef Junior
●
Janina Górnicka - kuchnia wielopokoleniowa
●
Krzysztof Szewczyk - kuchnia fusion
●
U Gruzina - tradycyjna kuchnia gruzińska
●
Justyna Pilichowska - ciasta
●
Wiesław Wróblewski - kuchnia bałkańska
●
Arkadiusz Dziakowski - kiszonki i fermentacje
●
Katarzyna Gubała - kuchnia wegańska - Warzywa górą!
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, ręcznie wyrabiane pierogi, regionalne piwa
oraz herbaty.

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, a wspólnie
z TipiTown mieli okazję przenieść się do indiańskiej wioski pełnej wspaniałych opowieści,
spotkać Indian i samemu przygotować m.in. indiańskie bransoletki.
Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” – przeprowadziło na swoim stoisku wiele
ciekawych warsztatów i pokazów. Odwiedzający mogli przygotować m.in. sznurkowe lampy,
sitodruk na torbach czy świecznik z chochli. Podczas pokazów natomiast można było dowiedzieć
się co to jest Kokedama oraz jak tworzyć las w słoiku
Ryczyńska Zagroda Edukacyjna oraz Ryczynianie znad Odry przygotowali atrakcje zarówno
dla młodszych jak i starszych. Na stoisku można było spróbować swoich sił w warsztatach
tkackich, dowiedzieć się skąd się biorą pszczoły i jak zbudować ul, przygotować figurki woskowe
oraz kartkę pocztową malowaną woskiem pszczelim czy nauczyć się pisać runami
Fit- Kids – to pierwsza w Polsce siłownia dla dzieci, która wraz ze sprzętem zagościła na naszych
targach. Dzieci mogły potrenować na 6 różnych urządzeniach i poprzez zabawę i zajęcia
prowadzone przez trenera nauczyć się dbać o swoją kondycję i zdrowie
Muzeum Mydła i Historii Brudu – każdy z zainteresowanych mógł stworzyć własnoręcznie
kolorowe mydełko i dowiedzieć się jak dbano o higienę w dawnych latach
Muzeum Figur Bajkowych prowadziło warsztaty tworzenia figur z gliny i malowania na piasku
Strefa Seniora – po raz pierwszy podczas tegorocznej edycji stworzyliśmy wspólnie z
Wrocławskim Centrum Seniora strefę przeznaczoną dla seniorów. W strefie można było
uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach np. nordic walking, tanecznych czy Akademii Umysłu.
Prowadzone były pokazy grup tanecznych na scenie głównej. Seniorzy mogli spotkać się z
Piotrem Łąckim autorem książki „Żyj pełnią życia”, uczestniczyć w prelekcjach podróżniczych
prowadzonych przez seniorów, a także bezpłatnie zwiedzić z przewodnikiem okolice Hali
Stulecia

Pozostałe atrakcje targowe
Podczas targów odwiedzający mogli uczestniczyć w dwóch odsłonach cieszącej się wielką popularnością Gry Targowej.
W piątek po raz pierwszy przygotowaliśmy Grę Targową dla Szkół.
Na pięciu wyznaczonych stoiskach: Dolnego Śląska, Województwa Śląskiego, Industrialnej Przygody, Energylandii, Bystrzycy
Kłodzkiej i Obec Orlicke Zahori, reprezentanci klasy musieli odpowiedzieć na pytania i zebrać informację, które
przekazywały pozostałej grupie. Z zebranych wiadomości klasy musiały przygotować plan wymarzonej wycieczki szkolnej.
Za przygotowanie najciekawszego programu, czekała wspaniała nagroda - pobyt całej klasy w Energylandii.

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 12 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 od Campusu Domasławice. Gra Targowa cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem, odwiedzający świetnie się bawili, jednocześnie zapoznając się z ofertą wystawców.
W grze targowej wzięło udział 12 wystawców - dziękujemy!
•Gmina Sława
•Industrialna Przygoda
•Gmina Trzebnica
•Województwo Śląskie
•Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
•Polska Grupa Uzdrowisk i Sieć Hoteli Interferie

•Dolny Śląsk
•Województwo Lubuskie
•Gmina Przemęt
•Gmina i Miasto Częstochowa
•Stowarzyszenie LGD „QWSI” i Mas Kralovedvorsko
•Gmina Bystrzyca Kłodzka i Obec Orlicke Zahori

Nagrody dla Wystawców
Tradycyjnie podczas targów odbyło się głosowanie na
najciekawsze stoiska targowe, a laureatami X edycji MTT
Wrocław zostali:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - nagroda za
najlepsze stoisko głosami odwiedzających
Śląska Organizacja Turystyczna – nagroda za najlepsze
stoisko głosami wystawców
Kolejkowo– nagroda za najlepsze stoisko głosami jury

Konkursy z nagrodami dla odwiedzających
Z okazji jubileuszowej X edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i
Czasu Wolnego przygotowaliśmy wspólnie z partnerami specjalne
nagrody. Nagrodą główną targów był voucher na 8000zł od MyTravel,
konkurs prowadzony był na antenie Radia Wrocław, a rozstrzygnięcie
nastąpiło na scenie głównej targów w sobotę.
Na wyspie Itaki można było poczuć wakacyjne klimaty, a przy okazji
zakręcić kołem fortuny, na odwiedzających czekały gadżety, kolorowe
drinki oraz możliwość uczestniczenia w konkursie głównym. W sobotę i
niedzielę na osoby, które najbardziej kreatywnie opisały swój wymarzony
wyjazd z Itaką czekały vouchery po 2500 zł każdy.
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, spływy kajakowe, loty balonem, książki,
bilety wstępu do wielu atrakcji turystycznych i kulturalnych.

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, ESKA, Wawa, Złote Przeboje, Melo
Radio).
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

