
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 32 207 207 1

www.slaskie.travel www.silesia-sot.pl info@silesia.travel 

 
               Katowice, 26 listopada 2018 r.

OFERTA 
UDZIAŁU W REGIONALNYM 

STOISKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
TARGI VAKANTIEBEURS, UTRECHT, HOLANDIA.

9-13.01.2019 r.

Organizator stoiska regionalnego:  Śląska Organizacja Turystyczna 

Koszt udziału dla członków ŚOT: 4200,00 zł brutto

Koszt udziału dla pozostałych podmiotów: 6200,00 zł brutto 

Stoisko  regionalne  województwa  śląskiego  organizowane  jest  na  Polskim  Stoisku
Narodowym  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  (organizator  PSN  –  zagraniczny  ośrodek
Polskiej  Organizacji  Turystycznej  dalej  ZOPOT).  W  ramach  opłaty  POT  oprócz
udostępnienia  powierzchni  na  stoisku,  proponuje  pakiet  obowiązkowych  świadczeń
promocyjnych,  zaznaczających  obecność  wystawcy  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. polskim) – jeden temat na wystawcę, zdjęcie, przekierowanie na informacje o partnerze
na portalu ZOPOT. Termin działania: styczeń 2019. Baza adresowa ZOPOT Amsterdam. 

2. Portal targów VAKANTIEBEURS – zorientowanie na Polskę na portalu targów. Opis
każdego partnera, link do informacji o partnerze na portalu ZOPOT (na podstawie tekstów
dostarczonych przez partnera w języku angielskim). Działanie: grudzień 2018-styczeń 2019r.
Tekst w j. angielskim do 15 grudnia 2018r. 

3.  Social  media  – reklama  płatna  (Facebook,  Twitter,  Instagram)  promujące  polskie
wystąpienie  na  targach  Vakantiebeurs.  Link  informacji  o  wystawcach  na  portalu  ZOPOT
Amsterdam. Styczeń 2019. 

Jednorazowe działania promocyjne POT Warszawa/ZOPOT Amsterdam promujące polskie
wystąpienie na targach:

1.  Reklama  wystawcy  na  ekranie  TV  elemencie  wystroju  stoiska.  Reklamy  wystawców
wyświetlanie przemienne. Termin: 9-13.01.19.

2. Prezentacja dla przedstawicieli holenderskiej prasy. Termin: 9.01.19/1 godzina. 
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Powyższy pakiet targowy jest integralną częścią wystąpienia targowego.  Koszty udziału 
oprócz pakietu targowego i rezerwacji powierzchni obejmują: 
- rezerwację powierzchni 
- jednolitą zabudowę i wystrój stoiska (zgodnie z projektem POT)
- podłączenia techniczne na stoisku narodowym (m.in. elektryczność, woda)
- montaż i demontaż stoiska
- transport materiałów promocyjnych wg limitów ustalonych przez POT
- powierzchnia wspólna (magazynek, ciągi komunikacyjne)
- codzienne sprzątanie stoiska
- rejestracja Wystawcy u organizatora targów
- napoje zimne i gorące, przekąski na stoisku. 

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 4 grudnia 2018 r. 

Osoba do kontaktu: 

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