WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 30 pazdziernika 2014

9 listopada dzień otwarty metra! WOT wraz ze Stowarzyszeniem
Monopol Warszawski zaprasza na spacery!

9 listopada 2014 odbędzie się dzień otwarty metra– główne obchody będą na stacjach Świętokrzyska
i Dworzec Wileński.
Zapraszamy na stoisko WOT i cykl spacerów „100 metrów od metra”.
Do wyboru dla Państwa przygotowaliśmy cztery trasy spacerowe:
- Metro Warszawa Wileńska „Niezwykła Praga”
- Metro Stadion „Praskie zapachy – kwiaty i czekolada”
- Metro Nowy Świat „Nieznane zielone miasto – spacer Skarpą Warszawską”
- Metro Rondo Daszyńskiego, „Odkrywamy Wolę”
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KICK – bollywoodzka produkcja kręcona w Warszawie.

Film „Kick”, który był kręcony w Warszawie to wielka bollywoodzka produkcja.Obejrzało go już ponad
20 milionów osób.
Warszawa pięknie zaprezentowała się na ekranie.
Warszawska Organizacja Turystyczna ma swoje specjalne miejsce w realizacji filmu i była
zaangażowana w projekt odkąd pojawiła się informacja o chęci kręcenia filmu.
Skutecznie pomogliśmy w komunikacji z Urzędem Miasta podkreślając, że film jest jednym ze
skuteczniejszych narzędzi promocji destynacji i dobrze zrealizowana produkcja przywiezie kolejne, nie
tylko indyjskie filmy.
Mateusz Czerwiński i Dominika Polus – pracownicy Warsaw Convention Bureau oprowadzali
operatora filmowego po mieście pokazując mu spektakularne miejsca i namawiając do ujęcia w filmie
kluczowych, rozpoznawalnych lokalizacji.
Ciekawostką jest, że jesteśmy wymienieni w napisach początkowych filmu :).

Wkrótce będziemy rozdawać bilety na senase kinowe filmu.
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EIBTM
Warsaw Convention Bureau i Warszawska Organizacja Turystyczna będą obecne na EIBTM Barcelona
2014 w dniach 18 – 20 listopada.

TT WARSAW 2014

W dniach 27-29 listopada 2014 organizowane są w Warszawie XXII Międzynarodowe Targi
Turystyczne. http://www.ttwarsaw.pl/
Zapraszamy do wspólnej promocji Warszawy na arenie międzynarodowej z jej bogatym zapleczem
turystycznym i kulturalnym.
Wszystkich Państwa zachęcamy do przekazania nam na stoisko materiałów promocyjnych Państwa
firm jednak nie więcej niż 300 szt. do dnia 15 listopada 2014r. Mogą Państwo przesyłać także filmy,
prezentacje o Państwa instytucji do 15 listopada.
Kontakt: barbara.paszkowska@onewarsaw.com tel. + 48 506 044 779

Nowi członkowie Warszawskiej Organizacji Turystycznej.
Witamy,
Adventure Warsaw i Haxel Events & Incentive Sp. z o.o.
w kręgu członków WOT!
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Wielkie wydarzenie dla turystyki biznesowej w Warszawie
MCE CEE Warsaw – luty 2015

Dzięki wsparciu WOT I WCB w lutym 2015 odbędzie się MCE CEE - workshop dla ponad 100 planistów
i wystawców - jedna z najważniejszych imprez promocyjnych B2B branży MICE w Europie ŚrodkowoWschodniej, organizowany przez firmę Europe Congress.
4 dotychczasowe edycje odbyły się w Pradze (dwa razy), Budapeszcie i Bukareszcie.
Pozyskanie tego wydarzenia dla Warszawy w 2015 roku daje niepowtarzalną okazję zaprezentowania
stolicy Polski jako profesjonalnej i atrakcyjnej destynacji spotkań grupie 100 wyselekcjonowanych
zleceniodawców kongresów, konferencji i eventów.
Warszawska Organizacja Turystyczna i Warsaw Convention Bureau jest partnerem tego wydarzenia.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Monika Białkowska
Warszawska Organizacja Turystyczna
Dyrektor Biura
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
tel. 606 797 295
monika.bialkowska@onewarsaw.com

Barbara Paszkowska
Warszawska Organizacja Turystyczna
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
tel. 506 044 779
barbara.paszkowska@onewarsaw.com

Mateusz Czerwiński
Warsaw Convention Bureau
Ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
tel. 601 324 244
mateusz.czerwinski@warsawconvention.pl
Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i
ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002
144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej charakter spamu. Jeśli jednak nie życzycie sobie Państwo
otrzymywania dalszych informacji prosimy o kontakt.
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