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           Katowice, 4 grudnia 2014 r. 

OFERTA 
UDZIAŁU W REGIONALNYM 

STOISKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
TARGI VAKANTIEBEURS, UTRECHT, HOLANDIA.

13-18.01.2015 r.

Organizator stoiska regionalnego:  Śląska Organizacja Turystyczna 

Koszt udziału dla członków ŚOT: 3390,00 zł brutto

Koszt udziału dla pozostałych podmiotów: 5085,00 zł brutto 

Stoisko regionalne  województwa  śląskiego organizowane  jest  w ramach  Polskiego 

Stoiska Narodowego Polskiej Organizacji Turystycznej.  Z uwagi na obowiązujące od 2015 

roku  nowe  zasady  udziału,  w  ramach  opłaty  POT  proponuje  pakiet  obowiązkowych 

świadczeń promocyjnych. 

Koszt udziału obejmuje:

1. Udostępnienie stanowiska na stoisku regionalnym Województwa Śląskiego  w tym:

 rezerwację powierzchni 

 jednolitą zabudowę i wystrój stoisk (zgodnie z projektem POT)

 podłączenia techniczne na stoisku narodowym (elektryczność, woda)

 montaż, demontaż stoiska

 transport materiałów promocyjnych

 codzienne sprzątanie stoiska 

 obsługę i zaopatrzenie barku na stoisku (napoje zimne i gorące, przekąski)

 bezpłatne karty wstępu na tereny targowe (pulę bezpłatnych kart określa organizator
PSN).  Koszt  zakupu  dodatkowych  kart  jest  płatny  i  nie  został  ujęty  w  kosztach
pakietu

 udział jednego przedstawiciela podwystawcy do obsługi stoiska (każda kolejna osoba
–  350zł  brutto,  na  którą  składa  się  koszt  kateringu  i  wykorzystanie  powierzchni  
wspólnej PSN)
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2. Pakiet działań promocyjnych na rzecz wystawcy: 

-  Profil  wystąpienia  targowego  na  portalu  targów  VAKANTIEBEURS  II  połowa 
grudnia  –  styczeń  2015  – strona  zawierająca  opis  wystawcy  i  jego  produktów  
z linkiem do strony własnej oraz przekierowaniem na www.poland.travel

- Reklama banerowa styczeń 2015 – baner na portalu targów Vakantiebeurs zapraszający do 
odwiedzenia polskiego stoiska, przekierowanie na landing page Polski na portalu targów

- Zakładka na stronie  www.poland.travel grudzień 2014 – styczeń 2015 – Dedykowana 
zakładka zawierająca listę wystawców wraz z linkami oraz informacje o polskim wystąpieniu. 

- Newsletter  zewnętrzny  targów  VAKANTIEBEURS  –  jednorazowy  mailing  z  bazy 
targów  zawierający  informacje  o  polskim wystąpieniu  na  targach  oraz  o  poszczególnych 
partnerach. Styczeń 2015 r. 187 000 adresów.

- Newsletter wysłany z bazy własnej POIT – mailing zawierający informacje o wystawcach 
(9250 adresów)  Styczeń 2015 r. 

-  Prezentacja  polskich  produktów  na  stoisku  –  15.01.2015  –  prezentacja  dla 
przedstawicieli holenderskiej prasy. Wymienienie partnerów i ich produktów priorytetowych 
(50 przedstawicieli prasy turystycznej z terenu Holandii)

- Zamieszczenie reklamy wystawcy na ekranie TV na stoisku (reklamy wystawców będą 
wyświetlane przemiennie) 13-18.01.15 r. 

Powyższy  pakiet  targowy  jest  integralną  częścią  wystąpienia  podczas  targów 
VAKANTIEBEURS.  

Zgłoszenia  udziału  w  stoisku  regionalnym  podczas  targów Ferien  Messe  
w Wiedniu przyjmujemy do dnia 10 grudnia 2014 r. do godziny 12:00 na załączonej 
karcie zgłoszenia.

Osoba do kontaktu: 

Natalia Wójcik
Specjalista ds. Promocji
Śląska Organizacja Turystyczna
tel. 32 207 207 1 
natalia@silesia.travel

http://www.poland.travel/

