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targi

Ilu Polaków uprawia sporty zimowe? Niemal co piàty, czyli 19 procent deklaruje, ˝e
umie jeêdziç na nartach lub desce snowboardowej. Jak oblicza Polski Zwiàzek Narciarstwa, regularnie sporty
zimowe uprawia 2-2,5 mln osób, i jest ich z roku na rok coraz wi´cej. WÊród mieszkaƒców wielkich miast wyjazd na
zimowe wakacje lub choçby sp´dzenie zimowego weekendu na wolnym powietrzu jest praktycznie obowiàzkiem.
Wyje˝d˝amy w góry na narty czy snowboard, narciarstwo biegowe i ły˝wiarstwo uprawiamy tak˝e na Mazurach,
korzystamy z lodowisk tak˝e nad morzem, zimowe dni sp´dzamy w oÊrodkach wypoczynkowych w kraju i zagranicà.
Zapotrzebowanie na profesjonalnà i interesujàcà ofert´ zimowych wakacji roÊnie z roku na rok i mno˝y si´ liczba
pytaƒ zwiàzanych z aktywnym sp´dzeniem zimowego wolnego czasu.

Targi w Krakowie
we współpracy z Małopolskà
Organizacjà Turystycznà postanowiły
wyjÊç naprzeciw tym oczekiwaniom
i zorganizowaç w Krakowie

I Targi Turystyki Zimowej
Winter Travel
w dniach 26-28
wrzeÊnia 2014.

Termin targów nie jest przypadkowy – ju˝ we
wrzeÊniu zaczynamy planowaç wypoczynek Êwiàteczny
i wyjazd na ferie zimowe. Rodziny poszukujà ciekawej
oferty pensjonatów, oÊrodków wypoczynkowych,
regionów narciarskich, organizatorów turystyki.
Nasze targi b´dà wi´c najlepszà okazjà do przeglàdu rynkowej oferty w tym zakresie.

Kraków

, jako miasto szczególnie
wyczulone na jakoÊç i ró˝norodnoÊç turystycznej oferty, bez wàtpienia b´dzie
doskonałym tłem i zapleczem dla nowej,
specjalistycznej imprezy targowej poÊwi´conej turystyce. To wa˝ne zwłaszcza wobec
staraƒ Krakowa i Małopolski o organizacj´
Zimowych Igrzysk Olimpijskich i – co za tym
idzie – koniecznoÊcià modernizacji i rozwoju
bazy turystycznej i sportowej.

Targi Turystyki Zimowej
WINTERTRAVEL b´dà miały charakter imprezy
otwartej dla szerokiej publicznoÊci. Do odwiedzenia targów
zaprosimy przede wszystkim mieszkaƒców Krakowa i okolic,
ale równoczeÊnie przeprowadzimy szerokà kampani´ promocyjnà targów na terenie Âlàska, zapraszajàc jego mieszkaƒców do odwiedzenia targów i zapoznania si´ z prezentowanà
ofertà.
Targom towarzyszyç b´dà prezentacje regionów, wyst´py
artystyczne, degustacje potraw regionalnych, prezentacje sprz´tu turystycznego, spotkania z ciekawymi ludêmi itp. Specjalnà atrakcjà targów
b´dzie szeroka prezentacja zimowej oferty
Małopolski oraz jej regionów partnerskich.

Do udziału i prezentacji oferty na
Targach zapraszamy:
ⓦ regiony turystyczne z kraju i zagranicy
ⓦ stacje narciarskie
ⓦ oÊrodki sportów zimowych
ⓦ oÊrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty
ⓦ powiaty, miasta, województwa i gminy
ⓦ szkoły sportów zimowych
ⓦ oÊrodki kolonijne
ⓦ biura podró˝y, tour operatorów specjalizujàcych si´ w ofercie zimowej
ⓦ producentów i dystrybutorów sprz´tu sportowego

Miejsce targów:
Nowoczesne Mi´dzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe EXPO KRAKÓW, które zostanie oddane do u˝ytku na
wiosn´ 2014 roku.

Organizatorzy:
Targi w Krakowie Sp. z o.o. – najwi´kszy na południu Polski
organizator targów, wystaw gospodarczych i kongresów z prawie 20 letnim doÊwiadczeniem. Imprezy targowe jak np. Targi
Ksià˝ki w Krakowie, Targi Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii
HORECA, Targi Wina ENOEXPO nale˝à do najwa˝niejszych
imprez w kraju w swoich bran˝ach.
Małopolska Organizacja Turystyczna – działajàc od 2001
roku, wspiera rozwój turystyki kreujàc i promujàc atrakcyjny
wizerunek Krakowa i Regionu na krajowych oraz zagranicznych rynkach turystycznych.

Oferta promocyjna:
Proponujemy Paƒstwu promocyjne stoiska targowe:
6 m2 – 1900 zł + VAT
12 m2 – 3500 zł + VAT

6 m2

Targi WINTER TRAVEL b´dà równie˝
doskonałà okazjà do spotkania bran˝y
turystycznej. Dla jej przedstawicieli
przygotujemy specjalistyczne workshopy, spotkania B2B, panele dyskusyjne i prezentacje bran˝owe.
Targom WINTER TRAVEL towarzyszyç
b´dà równie˝ specjalistyczne, bran˝owe
Targi Wyposa˝enia Stacji Narciarskich
i OÊrodków Sportów Zimowych.

12 m2

