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Szanowni Państwo,  
 
dziękujemy za udział w XII edycji 
Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu 
Wolnego Wrocław 2020.  
 
To nasza wspólna praca i Państwa zaangażowanie 
stanowiły o sukcesie kolejnej edycji targów.  
 
Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie 
tegorocznej edycji  MTT Wrocław, która odbyła 
się w terminie 28 lutego -1 marca 2020 r. na 
Stadionie Wrocław.  
 
W raporcie targowym znajdą Państwo m.in. 
informacje na temat statystyk, najważniejszych 
atrakcji, działań promocyjnych oraz listę 
Partnerów, którzy zdecydowali się na współpracę 
z nami.  
 
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej XIII 
edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i 
Czasu Wolnego, która odbędzie się w dniach 
26.02-28.02.2021 r. 
 

Zespół MTT Wrocław  
 



XII EDYCJA MTT WROCŁAW W LICZBACH 



 
 
Po raz kolejny targi mieliśmy przyjemność współorganizować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Na 
wspólnym stoisku o powierzchni ponad 100m2 swoją ofertę prezentowało 22 wystawców regionalnych i zaprzyjaźnionych Partnerów 
zagranicznych. 
 
 

 

DOLNY ŚLĄSK WSPÓŁORGANIZATOREM MTT WROCŁAW 2020 



 
 
 
 

 

      W oficjalnej inauguracji XII edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław 2020 udział wzięli: 
 

● Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
● Michał Bobowiec - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
● Davit Gabaidze - Przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii 
● Przemysław Bandura - Prezes MTT Wrocław 

 
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie.  

 
 

OFICJALNE OTWARCIE TARGÓW 



KRYSZTAŁOWE ORŁY 
 

“Kryształowe Orły” na stałe wpisały się w harmonogram targów. Ich celem jest podkreślenie zasług  
i wyjątkowości działań w sektorze turystyki. Laureatami tegorocznej edycji są:  
 
Produkt regionalny: Browar Profesja 
Atrakcja turystyczna: Centrum Nauki Keplera 
Wydarzenie cykliczne- związane z turystyką lub produktem turystycznym: Festiwal Śląskie Smaki 



Nagrody dla Wystawców  

 
W głosowaniu na najciekawsze stoiska targowe XII edycji MTT Wrocław, laureatami 
zostali: 
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - nagroda za najlepsze stoisko głosami wystawców 
Pili Pili na Zanzibarze - nagroda za najlepsze stoisko głosami odwiedzających 
Województwo Mazowieckie - nagroda za najlepsze stoisko głosami jury 
 

NAGRODY DLA WYSTAWCÓW 



 
Pierwszego dnia MTT Wrocław odbyła się konferencja prasowa, na której gościliśmy przedstawicieli wielu redakcji. Przedstawiciele 
branży turystycznej mogli skorzystać z bezpłatnej rejestracji on-line. W piątek 28.02 można było uczestniczyć w dyskusji nt. Białej Księgi 
oraz skutecznej promocji turystycznej. Zainteresowani mogli również zagłębić się w tematykę pracy cabin crew i pilotów wycieczek oraz 
poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii w hotelu.  

Konferencje branżowe 



Z wielu różnorodnych tematów 
warsztatowych, każdy z odwiedzających mógł 
wybrać coś interesującego dla siebie. Od 
zapoznania się z regionami Sycylii, Armenii, 
Nepalu czy USA po warsztaty survivalowe dla 
dorosłych i dzieci.  
 
Ponadto można było uzyskać informację na 
temat szczepień i bezpieczeństwa w podróży 
oraz jak podróżować świadomie w aspekcie 
społecznym i ekologicznym.  

KONFERENCJE I WARSZTATY 



Festiwal Podróżników FESTIWAL PODRÓŻNIKÓW 



Jakub Porada 
 
 
 
 

Podczas XII edycji Międzynarodowych 
Targów Turystyki i Czasu Wolnego mieliśmy 
przyjemność gościć m.in: 

Elżbieta i Andrzej Lisowscy 

Busem przez Świat 

Michał Leksiński 

GOŚCIE SPECJALNI 



Festiwal Kulinarny i Strefa Produktów Regionalnych  

 
 Podróże to również odkrywanie smaków, przez które 

poznajemy dany region czy kraj, dlatego nie mogło zabraknąć 
kolejnego stałego punktu targów jakim jest Festiwal 
Kulinarny. Podczas trzech dni kulinarnych podróży, pokazów  
i degustacji swoje umiejętności zaprezentowali m.in:  Teo 
Vafidis, Michał Fabiszewski- finalista MasterChef, Paulina 
Foremny - laureatka MasterChef Junior, Julka Cymbaluk - 
laureatka MasterChef Junior oraz wielu wspaniałych kucharzy 
wrocławskich restauracji.  
 
Na miłośników regionalnych przysmaków czekała Strefa 
Produktów Regionalnych, gdzie można było skosztować 
tradycyjnych potraw i zakupić rzemieślnicze produkty.  
 
 
 

FESTIWAL KULINARNY 



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



Wielkim zainteresowaniem, jak co roku cieszyła się Gra 
Targowa. Odwiedzający musieli odpowiedzieć na pytania lub 
wykonać zadania na stoiskach zaznaczonych na karcie gry.  
Każdy uczestnik, który wykonał wszystkie zadania, otrzymywał 
upominki, miał też szansę wygrać nagrodę dnia. Uczestnicy 
świetnie się bawili, jednocześnie zapoznając się z ofertą 
wystawców.  W grę targową zaangażowało się 14 wystawców - 
dziękujemy!  
 

GRA TARGOWA 



Podczas XII edycji Międzynarodowych Targów 
Turystyki i Czasu Wolnego, odbyły się dwa 
konkursy dla szkół, w których można było 
wygrać:  
-darmowy wstęp na targi dla całej klasy oraz  
-wycieczkę do Doliny Baryczy, której sponsorami 
byli: Campus Domasławice, The Best 
Connection 
 i Warsztatownia Kulturka u stółka.  
 
Uczniowie w pierwszym konkursie mieli za 
zadanie zaplanować podróż dookoła świata w 
14 dni. Natomiast w drugim, kilkudniową 
wycieczkę po Wrocławiu i okolicach.  
 
 

KONKURSY DLA SZKÓŁ 



 
 
Odwiedzający targi mogli uczestniczyć w wielu konkursach odbywających się zarówno na scenie jak i na stoiskach wystawców. Do wygrania 
były m.in. wycieczki, vouchery pobytowe, bilety, gadżety, książki i wiele innych wspaniałych nagród. Łącznie razem z wystawcami i 
partnerami rozdaliśmy ich ponad 500.  
 
Wspólnie z Pili Pili na Zanzibarze oraz Radiem Wrocław zorganizowaliśmy konkurs radiowy, którego finał został rozstrzygnięty na targach. 
Do wygrania był wakacyjny pobyt na Zanzibarze.  
Dziękujemy wszystkim Sponsorom i Partnerom za ufundowane nagrody.  
 
 

PONAD 500 NAGRÓD ROZDANYCH W KONKURSACH 



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%! Po raz pierwszy do akcji przyłączyło się również wrocławskie MPK, powrót ze Stadionu z 
biletem targowym był bezpłatny.  

 

 

 

 

 

DOJAZD NA TARGI O 50% TAŃSZY 



Po raz drugi zorganizowaliśmy akcję Poznaj Dolny Śląsk. Jej głównym celem była wspólna i wzajemna promocja  
w dolnośląskich obiektach i atrakcjach turystycznych.  
Z biletem targowym można uzyskać zniżkę w 11 atrakcjach na terenie województwa dolnośląskiego. Akcja trwa do 
31.03.2020r. 
 

AKCJA POZNAJ DOLNY ŚLĄSK 



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.  
 
 

KAMPANIA PROMOCYJNA TARGÓW 



Dziękujemy za wsparcie naszym Partnerom i Sponsorom! 



Patroni Honorowi i medialni 

Partnerzy 



Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w 13. Edycji 
Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego, 

która odbędzie się na Stadionie Wrocław  
w dniach 26-28 lutego 2021.  
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