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OFERTA 
UDZIAŁU W REGIONALNYM 

STOISKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
TARGI VAKANTIEBEURS, UTRECHT, HOLANDIA.

12-17.01.2016 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  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 VAKANTIEBEURS: 

1.  Specjalny  dedykowany  newsletter  (własny) zawierający  informacje  o  wystawcy. 
Informacja  o  wystawcach  (na  podstawie  tekstów  dostarczonych  przez  wystawców  
w j. angielskim) – jeden temat na wystawcę, link do indywidualnego serwisu, zdjęcie, link do 
landing page ZOPOT. Termin działania: styczeń 2016. Liczba odbiorców – 9 tys. adresów. 

2.  Portal  www.polen.travel –  fokus  na  wystawców  polskiego  stoiska  na  targach  oraz 
informacje  o  polskim  wystąpieniu.  Szczegółowa  informacja  o  wystawcy  (na  podstawie 
tekstów dostarczonych przez wystawców w j. angielskim) – jeden temat na wystawcę, link do 
indywidualnego serwisu, zdjęcie.  Termin działania:  grudzień – styczeń 2016. Blisko 9 tys 
unikalnych użytkowników.

3. Baner na landing page targów VAKANTIEBEURS - informacja o polskim wystąpieniu 
na targach, przekierowanie na landing page Polski na portalu targów VAKANTIEBEURS. 
Termin działania: styczeń 2016. 50 tys. odsłon miesięcznie.

4. Portal targów VAKANTIEBEURS – opis każdego partnera z wymienieniem produktów, 
linkiem  do  indywidualnego  serwisu,  link  do  landing  page  na  portalu  ZOPOT.  Termin 
działania: grudzień 2015 – styczeń 2016. 1200 unikalnych użytkowników. 

5. Newsletter zewnętrzny targów VAKANTIEBEURS – informacja o polskim wystąpieniu 
na  targach,  informacja  o  partnerach,  przekierowanie  na  landing  page  na  portalu  targów 
VAKANTIEBEURS. Termin działania: styczeń 2016. 187 500 adresów. 

6. Zamieszczenie reklamy wystawcy na ekranie TV, elemencie wystroju stoiska. Reklamy 
wystawców będą wyświetlane  naprzemiennie.  Termin działania:  12-17.01.2016.  Odbiorcy: 
odwiedzający Polskie Stoisko Narodowe. 

http://www.polen.travel/
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7. Prezentacja dla przedstawicieli holenderskiej prasy w dniu 13.01. Podczas prezentacji 
wymienieni zostaną wszyscy partnerzy i ich produkty priorytetowe. Działanie adresowane do 
50 przedstawicieli branży i mediów turystycznych z Holandii, gości VIP. 

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)
- koszt rejestracji wystawcy (wpis do katalogu i na listę wystawców)
- przyznanie bezpłatnych kart wstępu na tereny targowe (pulę bezpłatnych kart określa 
organizator targów). Koszt zakupu kart dodatkowych jest płatny i nie został ujęty w kosztach 
pakietu. 

Zgłoszenia udziału w stoisku regionalnym  Województwa Śląskiego podczas 
targów VAKANTIEBEURS w Utrechcie przyjmujemy na załączonej karcie zgłoszenia 
do dnia 10 listopada 2015 r. do godziny 14:00. 

Osoba do kontaktu: 

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


