
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Siedziba: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 032/ 207 207 1, fax: 032/ 207 207 2

           Katowice, 23 października  2015 r. 

OFERTA 
UDZIAŁU W REGIONALNYM 

STOISKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
TARGI FERIEN MESSE, WIEDEŃ

14-17.01.2016 r. 

Organizator stoiska regionalnego:  Śląska Organizacja Turystyczna 

Koszt udziału dla członków ŚOT: 5300,00 zł brutto 

Koszt udziału dla pozostałych podmiotów:  6650,00 zł brutto 

Stoisko  regionalne  województwa  śląskiego  organizowane  jest  na  Polskim  Stoisku 
Narodowym Polskiej Organizacji Turystycznej.  W ramach opłaty POT oprócz udostępnienia 
powierzchni  na  stoisku,  proponuje  pakiet  obowiązkowych  świadczeń  promocyjnych, 
zaznaczających obecność podwystawcy przed i podczas targów Ferien Messe: 

1.  Baner  zapraszający  na  polskie  stoisko  narodowe  umieszczony  na  stronach: 
www.polen.travel (liczba  odbiorców  17500)  i  www.corps-touristique.at -  organizacja 
zrzeszajaca wszystkie organizacje narodowe w Austrii (liczba odbiorców 18 000).

2.  Specjalny  dedykowany  newsletter z  informacjami  na  temat  uczestników  stoiska 
narodowego kierowany do przedstawicieli austriackiej branży turystycznej, prasy i odbiorców 
indywidualnych (baza adresowa ZOPOT w Wiedniu – 1200 odbiorców).

3. Promocja w mediach społecznościowych: Facebook (liczba fanów: 3000) i Xing – wpisy 
zachęcające do odwiedzenia poszczególnych podwystawców wraz z banerem odbyłającym na 
www.polen.travel.

4.  Press  release targowy  prezentujący  wszystkich  podwystawców  (logotyp,  krótki  tekst 
reklamowy,  www) skierowany do odwiedzających stoisko narodowe, Press Center, klienci 
biznesowego stanowiska Traveller. Nakład 1000 egz.

5.  Darmowe wejściówki uprawniające do jednorazowego wejścia  na targi  skierowane do 
największych  partnerów z  branży  i  mediów  turystycznych.  Ilość  darmowych  wejściówek 
uzależniona od powierzchni stoiska (3 szt./m2). 

6.  Organizacja  Happy  Hour  na  stoisku  narodowym  obejmująca  promocję  stoiska  
i poszczególnych uczestników stoiska narodowego (ok. 100 osób). 

7.  Konkurs  dla  publiczności  –  występ  na  estradzie  targowej  w  formie  wywiadu  
i prezentacji multimedialnej, codziennie z innym wystawcą – fundatorem nagrody. Promocja 
konkursu:  drukowane  ulotki/formularze  udziału  w  konkursie,  w  informacji  o  programie 
targowym publikowanym przez organizatora, w lokalnych mediach, newsletterach i mediach 
społecznościowych.

 www.silesia-sot.pl; info@silesia-sot.pl
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http://www.polen.travel/
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8.  Zaproszenie  na Polskie Stoisko Narodowe w oficjalnym informatorze  targowym – 
ogłoszenie  w  formacie  1/2  strony,  zapraszające  do  odwiedzenia  PSN  z  logotypami 
powystawców.  Nakład 50 tys. egz, liczba odbiorców: 160 tys. czytelników.

9.  Prezentacja  multimedialna w kinie  targowym –  30 minutowy program prezentujący 
Region w formie prezentacji multimedialnej skierowany do odwiedzających targi. Pojemność 
sali kinowej: do 130 osób; odwiedzający targi: 150 tys. osób.

Powyższy pakiet targowy jest integralną częścią wystąpienia targowego.  Koszty udziału 
oprócz pakietu targowego i rezerwacji powierzchni obejmują: 

- jednolitą zabudowę i wystrój stoiska (zgodnie z projektem POT)
- podłączenia techniczne na stoisku narodowym (elektryczność)
- montaż i demontaż stoiska
- transport materiałów promocyjnych
- codzienne sprzątanie stoiska
- obsługę i zaopatrzenie stoiska (napoje zimne i gorące, drobne słodycze, przekąski)

Zgłoszenia udziału w stoisku regionalnym  Województwa Śląskiego podczas 
targów Ferien Messe w Wiedniu przyjmujemy do dnia 30 października 2015 do godziny 
14:00. 

Osoba do kontaktu: 

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

 www.silesia-sot.pl; info@silesia-sot.pl


