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               Katowice, 18 listopada 2019 r.
 

OFERTA 
UDZIAŁU W REGIONALNYM 

STOISKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
TARGI VAKANTIEBEURS, UTRECHT, HOLANDIA.

15-19.01.2020

Organizator Polskiego Stoiska Narodowego: Polska Organizacja Turystyczna / ZOPOT 
Amsterdam 

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).  Oprócz organizacji  stoiska,  prowadzone
będą  działania  promocyjne  związane  z  uczestnictwem  w  targach  i  obecnością  na  rynku
holenderskim, realizowane przez ZOPOT Amsterdam/POT Warszawa: 

1.  Zakładka  na  stronie  internetowej  www.polen.travel/nl dedykowana  polskiemu
wystąpieniu  na  targach  VAKANTIEBEURS  2020  z  zamieszczeniem  listy  wystawców.
Odbiorcy: konsumenci, branża, dziennikarze. 

2.  Specjalny  dedykowany  newsletter  z  bazy  ZOPOT  do  konsumentów,  branży  i
dziennikarzy. Termin działania: styczeń 2019. 

3.  Reklama  wystawcy  na  ekranach  znajdujących  się  na  terenie  polskiego  stoiska
narodowego. Odbiorcy: odwiedzający targi Vakantiebeurs 2020. 

4. Promocja wystawców w social mediach prowadzonych przez ZOPOT Amsterdam –
posty organiczne i płatne (nowe zdjęcia i informacje od wystawców) na FB, Instagramie i
Twitterze) przed targami, w trakcie i po wydarzeniu. Promocja w Google i Youtube (filmy
promocyjne) – płatne reklamy.

Powyższy pakiet  jest integralną częścią wystąpienia targowego.  Koszty udziału 
obejmują również:
- rezerwację powierzchni 
- jednolitą zabudowę i wystrój stoiska (zgodnie z projektem POT)
- podłączenia techniczne na stoisku narodowym (m.in. elektryczność, woda)
- montaż i demontaż stoiska
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- transport materiałów promocyjnych wg limitów ustalonych przez POT

Koszt zakupu kart wstępu (identyfikatory wystawcy) 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 25 listopada 2019 r. 

Osoba do kontaktu: 

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