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Co zawiera Raport?

Dane pozyskane od m.in.:

• GUS

• Warsaw Convention Bureau

• warszawskich lotnisk

• obiektów 

• Informacji Turystycznej

• organizatorów wydarzeń

• biur Urzędu Miasta

• fundacji pozarządowych 

13 rozdziałów prezentuje m.in.:

• opinie turystów

• ruch pasażerski na warszawskich lotniskach

• wykorzystanie bazy noclegowej

• statystyki odwiedzin w muzeach itp. 

• popularne wydarzenia kulturalne i sportowe

• dane z punktów Informacji Turystycznej 

• infrastrukturę konferencyjną
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Tworzenie Raportu - trudności

Problem z porównaniem danych

Trudności z pozyskaniem danych
duże opóźnienia w publikacji danych, 
utajnianie danych 
przez podmioty

różny sposób zbierania 
i prezentacji danych przez 
poszczególne podmioty
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Czy powstaną kolejne edycje Raportu?

Prace nad Raportem 2015 

zaczynamy już w listopadzie

Raport 2014 jest wersją pilotażową. Kolejne edycje 

opracowane zostaną po konsultacjach z podmiotami  

Zachęcamy do przekazywania nam 

uwag na temat Raportu 2014 

i już dziś zapraszamy do współpracy 

przy tworzeniu kolejnych edycji!

W przyszłym roku Raport dostępny 

będzie także w wersji angielskiej
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Gdzie można znaleźć Raport?

Raport 2014 w formacie pdf do pobrania na oficjalnym 

portalu turystycznym m.st. Warszawy: 

www.warsawtour.pl

wot.waw.pl

( w sekcji Dokumenty Badania)

W celu otrzymania Raportu w wersji 

drukowanej prosimy o kontakt:  

sekretariat@warsawtour.pl

http://www.warsawtour.pl/


wot.waw.pl – strona członków WOT – dla członków

warsawcitybreak.com j. ang, j. szwedzki – opowieść o Warszawie 
ofertą członków WOT, oferta produktowa – dla turystów zagranicznych

warsawconvention pl – strona dla organizatorów konferencji, 
planowane zmiany

Facebook: Warszawska Organizacja Turystyczna, (w jez. pol)
Warsaw Convention Bureau (w jez. ang)

Fall love in Warsaw (w jez. ang) – prowadzony przez Stołeczne Biuro 
Turystyki

http://www.wot.waw.pl/


1. 100 metrów od metra na „Warszawa jest trendy”

2. Warsaw CityBreak – promocja na święta, Szwecja, 
współfinansowanie  POT

3. Baza 70 zdjęć Warszawy dla członków WOT

4. Program "Miasto przyjazne turystyce” 

5. TT Warsaw

6. Komercjalizacja turysty konferencyjnego

7. Wizyty tour operatorów (Kazachstan, Indie), wkrótce 
Izrael 

8. Spotkanie z mediami 



Warsaw city break

1. Szwedzka wersja strony

2. Pozycjonowanie naturalne strony - przeniesienie na inny serwer

3. Działania w social media w tym instagram, promocja na innych stronach w tym 
członków WOT, promocja wśród dziennikarzy

4. Nowe treści – Warszawa jesienna i zimowa, Warszawa na święta 

5. Promocja Warszawy w Szwecji, we współpracy z POT

6. Działania dodatkowe (mailingi do bazy zagranicznych kontaktów WOT, wizyty 
dziennikarskie)

Pomysł do dyskusji: stworzenie pakietów nocleg + atrakcje 



Julmarknad & Julbord, zima 2015,

promocja w Szwecji

www.polen.travel/sv/









Mailing do międzynarodowych 
planistów spotkań

Dodatkowe działania 

Reklama w 
magazynie 
pokładowym

Planowane 
wizyty 
dziennikarskie
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TT Warsaw
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Udział osobisty w konferencjach/wydarzeniach: 
• 20.10.2015 -wystąpienie dyrektora WOT na konferencji MSiT o 

WarsawCitybreak
• październik 2015 Szkolenia MROT
• październik / listopad 2015 warsztaty nt. planu promocji w UM

Planowane
• 3.-4.11 - WTM Londyn, dyrektor WOT jako visitor i uczestnik 

Travel and Tourism workshop, BBC
• Listopad 2015 Spotkanie ROT i LOT, ZOPOT 



Turystyka konferencyjna
1. Bieżące generowanie i obsługa zapytań, site inspection
2. Prowadzenie kalendarza wydarzeń konferencyjnych
3. Program Warszawskiego Klubu Ambasadorów Kongresów – współpraca 

z SKKP, plan pozyskania dotacji z MSiT
4. Budowanie oferty WCB dla organizatorów kongresów i konferencji 

(docelowo 27 elementów wsparcia w tym bilet konferencyjny)
5. Katalog obiektów konferencyjnych 2016
6. Centrum kongresowe w Warszawie – raport z konsultacji
7. WCB częścią zespołu ds. badań turystycznych w UM 
8. Raport przemysłu spotkań – zakup danych za 2015 rok
9. Stała działalność promocyjna: newsy na stronie WCB, na facebook’u oraz 

bezpośrednio wśród dziennikarzy mediów branżowych.



• 26-28.08.2015, Warszawa – WCB było partnerem spotkania Europejskiego 
oddziału ICCA 

• 17.09.2015, Katowice – uczestnictwo w Gali Ambasadorów – dodatek 
KONFERENCJE i KONGRESY 

• 8-9.10.2015, Lwów – Dyrektor WCB panelistą w 15 Międzynarodowym 
Forum Ekonomiczym, najważniejszym wydarzeniu o rozwoju 
gospodarczym miast i regionów na Ukrainie.

• 24-25.09.2015 – WCB było partnerem spotkania Europejskich 
Narodowych Convention Bureaux w Warszawie

Działalność w stowarzyszeniu SITE i MPI 

Planowane

• 28.10.2015 - Paul Kennedy "Jak efektywnie uczestniczyć w targach" 

• 31.10-06.11.2015 - uczestnictwo w kongresie ICCA 

• 17.11-19.11.2015 – wystawca na IBTM w Barcelonie. 
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Warsaw Convention Bureau było partnerem konferencji
ICCA Central European Chapter Summer Meeting
organizowanej w Warszawie w dniach 26-28 sierpnia 2015r.
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Spotkanie narodowych convention bureaux – 24-25 września 2015 Warszawa



Najważniejsze statystyki WCB:

• Liczba wydarzeń pozyskiwanych przez WCB: 69

• Liczba klientów (leadów), których WCB stara się nakłonić do 
złożenia zapytania na Warszawę: 54

• Liczba wydarzeń potwierdzonych w 2015: 11

• Liczba wydarzeń potwierdzonych w latach 2014-2015: 28

• Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych (site inspections, 
fam tripy, wizyty dziennikarzy) w 2015: 20 wizyt, dla łącznej 
liczby: 61 gości (organizatorów, tour operatorów, 
dziennikarzy) 



Plany na 2016

• Katalog obiektów konferencyjnych
• Broszura programów incentive
• Program wizyt studyjnych
• Komercjalizacja turysty 

konferencyjnego
• Kalendarz wydarzeń dla branży
• Program prezentacji Warszawy dla 

Concierge

• Warsaw City break
• Warsaw Culture
• Warsaw shopping
• Warsaw Fashion
• Warsaw Gastronomy
• Warszawska Wisła
• 100 metrów od metra

1. Zmiany w organizacji – nowy statut, programy benefitów, nowa uchwała o 
składkach

2. Przykładowe programy WOT i WCB



– Jakie mamy pomysły na działania / projekty WOT 
w 2016 

Na co warto aby poszły moje pieniądze?




