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Zapraszamy na MTT Wrocław 2021!
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Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w XIII edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i
Czasu Wolnego.
Wyjatkowo kolejna edycja MTT Wrocław odbędzie się wiosną w terminie 7-9 maja. Ciepło
oraz zbliżające się wakacje będą okazją do zaprezentowania oferty i zachęcenia
odwiedzających do podróżowania.
Sytuacja związana z epidemią Covid-19, jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem.
Branża turystyczna ucierpiała szczególnie, dlatego ważne jest aby odbudować wśród
odwiedzających poczucie bezpieczeństwa i przekonać, że podróżować warto. Targi są do
tego świetnym narzędziem.
Jesteśmy przekonani, że MTT Wrocław, które tworzymy nie tylko w formie biznesowego
wydarzenia, ale przede wszystkim atrakcyjnego turystycznego show, przyniosą wiele
korzyści i pomogą w pozyskaniu nowych klientów.
Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że podczas Międzynarodowych Targów
Turystycznych Wrocław 2021 zostaną spełnione najwyższe standardy bezpieczeństwa,
przewidziane dla organizatorów wydarzeń targowych. Podczas organizacji zostaną
zachowane wszelkie środki ostrożności zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju, dzięki którym będziemy mogli zapewnić Państwu
maksimum bezpieczeństwa.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wystawienniczą.
Zespół Międzynarodowych Targów
Turystycznych Wrocław

MTT Wrocław 2021 - LOKALIZACJA
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Wrocław to idealne miejsce do zaprezentowania oferty i sprzedaży
produktów. Jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce,
a jego mieszkańcy chętnie wybierają się na wyjazdy weekendowe jak i
w dalsze podróże. Każda oferta z pewnością spotka się z dużym
zainteresowaniem.
Stadion Wrocław to nowoczesna przestrzeń idealna na
zorganizowanie targów i wystaw branżowych. Poprzednie edycje
targów pokazały, że sprawdza się bardzo dobrze jako miejsce do
organizacji MTT - dojazd do obiektu jest możliwy zarówno
komunikacją miejską jak i samochodem. Bezpośrednie sąsiedztwo
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia pozwala na dotarcie do
Stadionu ze wszystkich kierunków i najważniejszych punktów miasta.
Dopełnieniem jest dostęp do dużego parkingu dla gości oraz
organizatorów wydarzenia.

MTT WROCŁAW W LICZBACH

ATRAKCJE TARGOWE
Atrakcje Targowe

Pozostałe
atrakcje targowe
ATRAKCJE
TARGOWE
Na odwiedzających targi zawsze czeka mnóstwo
atrakcji, konkursów, warsztatów i zabawy. Każdy, bez
względu na wiek, może znaleźć dla siebie coś
interesującego.

FestiwalATRAKCJE
Podróżników
TARGOWE - FESTIWAL PODRÓŻNIKÓW

Jakub Porada

Elżbieta i Andrzej Lisowscy

ATRAKCJE TARGOWE - GOŚCIE SPECJALNI
Podczas
Festiwalu
Podróżników
mieliśmy przyjemność gościć m.in:

Michał Leksiński

Busem przez Świat

FestiwalFESTIWAL
KulinarnyKULINARNY
i Strefa Produktów Regionalnych
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

KONKURSY

FORMY
PROMOCJI
FestiwalDODATKOWE
Kulinarny i Strefa
Produktów
Regionalnych
Wystawcy MTT mogą również skorzystać z
form promocji, takich jak:
-

dodatkowych

organizacja konkursów na scenie lub stoisku,
prezentacja oferty na scenie,
uczestnictwo w grze targowej
wyświetlanie spotów i ﬁlmów promocyjnych na ekranie
w streﬁe odpoczynku
wyświetlanie spotów reklamowych na monitorach w
przestrzeni targowej

Zachęcamy do wspólnego tworzenia programu sceny i
skorzystania z dodatkowych form promocji swojego stoiska.
GRA TARGOWA

KRYSZTAŁOWE ORŁY
“Kryształowe Orły” to prestiżowe wyróżnienie, które co roku przyznajemy w 3 kategoriach*:
Produkt regionalny
Atrakcja turystyczna
Wydarzenie cykliczne- związane z turystyką lub produktem turystycznym
Celem “Kryształowych Orłów” jest podkreślenie zasług i wyjątkowości działań w sektorze turystyki.

*Aby zgłosić swojego kandydata nie trzeba być wystawcą, wystarczy wypełnić i przesłać do
nas formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.mttwroclaw.pl)

KAMPANIA PROMOCYJNA TARGÓW
Targi są szeroko promowane zarówno we Wrocławiu jak i w całym regionie.
Jako środki przekazu służą: billboardy, plakaty, reklamy prasowe (Gazeta
Wrocławska, Gazeta Wyborcza, Nasze Miasto), reklamy internetowe, social
media, spoty radiowe (emisja w: Radio PRW, RAM, Złote Przeboje).
Równocześnie działania reklamowe wspierane są przez publikacje prasowe,
wywiady, artykuły, które ukazują się w prasie lokalnej oraz na regionalnych
portalach informacyjnych i portalach partnerskich.
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Cennik stoisk
Powierzchnia niezabudowana

Powierzchnia zabudowana*
Cena
zabudowy
(79zł/m2)

Cena stoiska
zabudowanego

1232 PLN

316 PLN

1548 PLN

2640 PLN

1848 PLN

474 PLN

2322 PLN

8m2

3520 PLN

2464 PLN

632 PLN

3096 PLN

9m2

3960 PLN

2772 PLN

711 PLN

3483 PLN

12m2

5280 PLN

3696 PLN

948 PLN

4644 PLN

15m2

6600 PLN

4620 PLN

1185 PLN

5805 PLN

Powyżej
15m2

Wycena
indywidualna

Przykładowy
metraż

Cena powierzchni
niezabudowanej
(440zł/m2)

Cena z
rabatem 30%

4m2

1760 PLN

6m2

z rabatem 30%

Warunki płatności
i opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna 400 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
dostęp do sieci bezprzewodowej
Wi-Fi
miejsce parkingowe

* Koszt zabudowy do stoiska niezabudowanego wynosi 79zł/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 - 400zł. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Zastrzegamy prawo zmiany terminów rabatów oraz cen.

Kontakt
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Patrycja Stopczyk-Zając
tel. +48 534 800 280
e-mail: patrycja@mttevents.pl

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

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

