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Promujemy branżę spotkań!
Już 17 marca 2014 na Stadionie Narodowym konferencja Poland
Meetings Destination polandmeetingsdestination.com
Konferencja jest częścią Meetings Week, meetingsweek.syskonf.pl – tygodniowi poświęconemu promocji
branży spotkań.
Warszawska Organizacja Turystyczna jest współorganizatorem wydarzenia. Chcemy aby było ono
początkiem debaty o znaczeniu branży spotkań i turystyki biznesowej dla gospodarki miasta i kraju.
Zaposiliśmy do udziału w wydarzeniu wszystkie polskie convention bureaux.
Obecność na konferencji potwierdzili John Heeley autor znanej książki „Inside City Tourism. An European
Perspective”, profesor Magda Antolioli i Christian Mutschlechner – dyrektor wiedeńskiego convention
bureau. Jednym z tematów poruszanych na konferencji będzie temat opłaty lokalnej, która dałaby
lokalnym i regionalnym organizacjom turystycznym stałe źródło finansowania działań promujących regiony.
Więcej szczegółów w załączniku.

Zapraszamy do rejestracji: polandmeetingsdestination.com

Warsaw Convention Bureau
Od styczna 2014 roku w ramach struktur WOT działa Warsaw Convention Bureau, odpowiedzialne za
aktywne promowanie Warszawy jako destynacji kongresowo – konferencyjnej głównie na rynkach
zagranicznych. To ważna zmiana dla turystyki biznesowej – biuro działające dotychczas w strukturach
Stołecznego Biura Turystyki zostało zamknięte, by nowe convention otworzyć w strukturach publicznoprywatnych. Ale jednocześnie zadbano o to by wiedza, dorobek i narzędzia działającego przez wiele lat
Warsaw Convention Bureau nie przepadły, aby obecnie prowadzone rozmowy z organizatorami konferencji
i kongresów nie zostały zawieszone – proces zmian był przeprowadzony w ścisłej współpracy Urzędu
Miasta, Stołecznego Biura Turystyki i Warszawskiej Organizacji Turystycznej.
Działając w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, nowe convention będzie mogło w pełni wykorzystać
efekt synergii między warszawską branżą MICE (hotele, obiekty konferencyjne, organizatorzy spotkań i
dostawcy) a oficjalną reprezentacją miasta (Urząd m.st. Warszawy). Siłą napędową planowanych działań
promocyjnych będzie połączenie dyscypliny sprzedażowej biznesu z uwiarygodniającym autorytetem władz

miejskich. Nadrzędnym priorytetem wszystkich podejmowanych aktywności będzie generowanie nowych
zapytań i materializowanie ich w postaci wydarzeń konferencyjnych, kongresowych i motywacyjnych
przyjeżdżających do Warszawy. Do realizacji tych celów wykorzystywane będą głównie narzędzia marketingu
bezpośredniego: road shows, sales calls, warsztaty B2B, targi, współpraca z ambasadorami kongresów z
międzynarodowych stowarzyszeń oraz codzienna praca na bazach danych klientów. Dodatkową ambicją
nowego convention jest również opracowanie biznesowych mierników sukcesu oraz zapewnienie pełnej
transparentności podejmowanych działań.

MCE CEE Bukareszt
Warszawska Organizacja Turystyczna i Warsaw Conventin Bureau wzięło udział w workshopie MCE CEE (0911.02.2014, Bukareszt, Rumunia), jednej z najważniejszych imprez promocyjnych B2B branży MICE w Europie
Środkowo-Wschodniej. W ciągu 2 dni Warsaw CvB odbyło ponad 30 spotkań z organizatorami
międzynarodowych wydarzeń z korporacji, agenci i stowarzyszeń, wykorzystując w pełni potencjał biznesowy
i networkingowy oferowany przez MCE CEE.
Raport z odbytych spotkań dostępny jest dla członków WOT w biurze WOT.

WOT partnerem wystawy w Muzeum Łowiectwa i
Jeździectwa
Śladami Arkadego Fiedlera. Wyprawa do Peru.
WYSTAWA W MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA W WARSZAWIE
11 kwietnia – 28 czerwca 2014
realizowana jest we współpracy z Muzeum - Pracownią Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Wystawa jest zapisem podróży sentymentalnej, która miała miejsce w 2009 r. Marek Fiedler – syn
Arkadego odwiedził miejsca, w których w latach 70 - tych był jego ojciec.
Podróż udokumentowana jest wieloma barwnymi zdjęciami - peruwiańskie krajobrazy, tajemnicze rysunki
na płaskowyżu Nazca, monumentalne budowle wzniesione przez Inków – dawnych władców tych ziem,
oraz współcześnie żyjących Indian podczas zwyczajnych dla siebie czynności. Na kilkunastu czarno-białych
zdjęciach pokazany zostanie także sam Arkady Fiedler, przemierzający tajemnicze i puste jeszcze w tamtych
czasach ruiny inkaskich miast, czy rozmawiający z egzotycznie wyglądającymi tubylcami. Dopełnieniem
wielkoformatowych fotografii będą przedmioty codziennego użytku, ozdoby, części ubioru oraz akcesoria
myśliwsko – jeździeckie.

Wystawie towarzyszyć będzie cykl prelekcji, połączonych z pokazami slajdów autorstwa
pana Marka Łasisza – archeologa, kulturoznawcę, podróżnika i wykładowcę, specjalizującego się w
kulturach starożytnej Ameryki.

Cykl będzie się składał z trzech spotkań o następujących tematach:
1. „Podróż do Peru” – 12 kwietnia
2. „Kultura i cywilizacja Inków” – 17 maja
3. „Kultura Nazca – łowcy głów i zagadkowe linie na pustyni” – 07 czerwca
Prelekcje będą odbywać się na sali wystaw czasowych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie, w soboty o godz. 12.00. Po prelekcjach przewidziane jest przymierzanie rekwizytów
przyniesionych przez autora. Serdecznie zapraszamy!

Nowi członkowie WOT
Do grona członków WOT dołączyli: Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa, firma przewodnicka IMS,
profesjonalni organizatorzy konferencji: Global Wings i ICP Poland. WOT liczy w chwili obecnej 30 członków.
Strona www.onewarsaw.com nadal powstaje, ale już teraz można znaleźć na niej statut organizacji,
deklarację członkostwa i uchwałę dot. wysokości składe i krótki opis realizowanych działań
Polubcie nas na facebooku!
https://www.facebook.com/WarszawskaOrganizacjaTurystyczna?ref=ts&fref=ts

Plany WOT
Na 25 marca 2014 planowane jest Walne Zebranie członków WOT. Wkrótce po nim prześlemy członkom
WOT informację o planowanych działaniach w 2014 roku.

Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem o charakterze publiczno-prywatnym, platformą
współpracy i integracji środowiska turystycznego w Warszawie. Dzięki ofercie członków stowarzyszonych w
WOT możemy wypracować wspólną strategię działań oraz zbudować ciekawą i kompleksową ofertę
skierowaną do międzynarodowego klienta. Ta oferta będzie bardziej kompleksowa i bogatsza w miarę
rozwoju organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z nami
Monika Białkowska
Warszawska Organizacja
Turystyczna
Dyrektor Biura
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
tel. 606 797 295

Basia Paszkowska
Warszawska Organizacja
Turystyczna
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
barbara.paszkowska@onewarsaw.com

monika.bialkowska@onewarsaw.com

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości z Warszawskiej Organizacji Turystycznej napisz na adres
barbara.paszkowska@onewarsaw.com

