Walne Zebranie
Członków WOT

Warsaw City
Break

Warszawa
na EXPO 2015

Decyzją Zarządu
Warszawskiej Organizacji
Turystycznej Walne Zebranie
Członków WOT zaplanowane
zostało na dzień 24 czerwca
2015 roku godz. 13.00.
O miejscu zebrania
powiadomimy Państwa
w najbliższym czasie.

1 czerwca ruszyła kampania
promocyjna Warsaw City
Break przygotowana przez
Warszawską Organizację
Turystyczną we współpracy
z branżą turystyczną.
Więcej…

Warszawa była
prezentowana na EXPO
2015 w Mediolanie podczas
Tygodnia Turystyki Polskiej,
który trwał od 18 do 24
maja.
Więcej…

Warsaw City Break
1 czerwca ruszyła kampania promocyjna Warsaw City Break przygotowana przez
Warszawską Organizację Turystyczną we współpracy z branżą turystyczną.
Pomysł na wspólne działania promocyjne został zainspirowany rozmowami
z przedstawicielami hoteli warszawskich, którzy podkreślali mniejsze obłożenie swoich
hoteli w sezonie letnim i w weekendy.
Celem naszej kampanii jest więc budowanie wizerunku Warszawy jako atrakcyjnej
destynacji turystycznej na weekendowy wypad. Główne działania prowadzone są
w internecie – kampania banerowa i remarketingowa odsyła na stronę internetową
przygotowaną w języku angielskim, na której można znaleźć informacje m.in. na temat
największych atrakcji w mieście, aktualnych wydarzeń czy rekomendowanych hoteli.
To również przestrzeń do promocji naszych partnerów, gdzie mogą oni zamieszczać
swoje oferty zgodne z założeniami kampanii.
http://www.warsawcitybreak.com/

Targi IMEX
Frankfurt 2015
W dniach 19-21 maja 2015 Warsaw Convention
Bureau wzięło udział w targach IMEX
we Frankfurcie.
Specjalnym gościem tegorocznej edycji był
wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski,
który był uczestnikiem Forum Polityków
organizowanym podczas targów.

Warszawa
na EXPO
2015
Warszawa była prezentowana na EXPO 2015 w Mediolanie podczas
Tygodnia Turystyki Polskiej, który trwał od 18 do 24 maja.
Głównymi motywami promocji były: Wisła i postać Fryderyka
Chopina. Program promocyjny przygotowany przez Stołeczne
Biuro Turystyki zakładał działania zarówno we wnętrzach Pawilonu
Polskiego, jak i w przestrzeni miejskiej.
Warszawa postawiła na nowoczesność i spektakl.

Nowi
członkowie
Warszawskiej
Organizacji
Turystycznej
Witamy,
MT Targi Polska S.A., Pracownię Sztuk
Plastycznych Sp. z o.o., Międzynarodowe
Centrum Targowe Sp. z o.o., Emirates, Segway
City Tours, Radisson Blu Sobieski i Muzeum
Łazienki Królewskie
w kręgu członków WOT!

Zapraszamy na naszą stronę
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
i utworzonej na niej strefy specjalnie dla członków WOT,
dostępnej po zalogowaniu.
Na stronie znajdą Państwo informacje o naszych działaniach,
sprawozdania i materiały ze spotkań, bazę zdjęć Warszawy.
http://wot.waw.pl/

Zapraszamy do kontaktu z nami:
Monika Białkowska					
Warszawska Organizacja Turystyczna		
Dyrektor Biura					
Pl. Defilad 1 pok. 937, 00-901 Warszawa		
tel. 606 797 295					
monika.bialkowska@onewarsaw.com			

Barbara Paszkowska
Warszawska Organizacja Turystyczna
Pl. Defilad 1 pok. 938
00-901 Warszawa
tel. 506 044 779
barbara.paszkowska@onewarsaw.com

Mateusz Czerwiński
Dyrektor Warsaw Convention Bureau
Pl. Defilad 1 pok. 946
00-901 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.

