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Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzy-
szeniem o charakterze publiczno-prywatnym, plat-
formą współpracy i integracji środowiska turystycz-
nego w Warszawie. Członkiem inicjującym powsta-
nie stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, 
a jednym z najważniejszych celów jest promowanie 
Warszawy jako destynacji turystycznej i destynacji 
kongresowo – konferencyjnej m.in.  poprzez współ-
pracę z branżą oraz tworzenie i komercjalizowanie 
produktów turystycznych. Organizacja działa w opar-
ciu o ustawę o Stowarzyszeniach i ustawie o POT na 
podstawie Statutu (wszelkie dane dot. organizacji  
w tym Statut dostępne na stronie wot.waw.pl). 

O WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI 
TURYSTYCZNEJ



1.    rozwijanie, popularyzowanie i promocja turystyki w War-
szawie i jej okolicy,

2.  kreowanie i upowszechnianie wizerunku Warszawy jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,

3.  integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospo-
darczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organi-
zacji zainteresowanych rozwojem turystycznym War-
szawy i jej okolic,

4.  wzrost znaczenia turystyki w zakresie rozwoju Warszawy,

5.  tworzenie i rozwój markowych produktów turystycz-
nych,

6.  doskonalenie kadr z zakresie planowania i realizacji 
wspólnych przedsięwzięć turystycznych Warszawy,

7.  prowadzenie informacji turystycznej w Warszawie  
i o Warszawie,

8.  stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodar-
czych turystyki z władzami samorządowymi, regional-
nymi i krajowymi,

9.  inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospo-
darczych na rzecz turystyki,

10.  propagowanie i podejmowanie działań zmierzających 
do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego War-
szawy,

11.  rozwój turystyki miejskiej, w tym dla osób niepełno-
sprawnych,

12.  wdrażanie strategii rozwoju turystyki w Warszawie. ■ 

Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie 
Członków zbierające się minimum raz w roku. Kierunki 
rozwoju stowarzyszenia wytycza 6 osobowy Zarząd 
wybierany co 2 lata przez Walne Zebranie. Nadzór nad 
pracą Zarządu stanowi Komisja Rewizyjna. Bieżąca praca 
stowarzyszenia prowadzona jest przez biuro WOT. Dyrektora 
biura wybiera Zarząd. Członkowie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej nie pobierają wyna-grodzenia za swoją pracę.

Stowarzyszenie inicjuje i realizuje projekty promocyjne  
w oparciu o zatwierdzony plan w 2 obszarach: turystyka 
biznesowa i turystyka indywidualna. ■
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CELE STATUTOWE  
STOWARZYSZENIA TO:



warsawcitybreak.com 
Strona jest przeznaczona dla turysty zagranicznego i po-
wstała w ramach promocji Warszawy na rynkach zagranicz-
nych. Strona jest opowieścią o Warszawie ofertą członków 
WOT. Obecnie prowadzona w 3 językach: angielskim, 
szwedzki i niemieckim. 

Na stronie prowadzony jest kalendarz wydarzeń w Warszawie 
(w zakładce event calendar) i prezentowana jest komercyjna 
oferta zwiedzania Warszawy (w zakładce City Tours). ■  

warsawconvention.pl
Strona przeznaczona dla zagranicznego organizatora spo-
tkań, konferencji, kongresów. Dostarcza podstawową wiedzę 
o ofercie konferencyjnej Warszawy, pomaga wybrać obiekty 
konferencyjne, dostarcza narzędzia promocyjne dla organiza-
torów wydarzeń. Ze strony ściągnąć można katalog obiektów 
konferencyjnych i katalog ofert zwiedzania Warszawy. ■  

wot.waw.pl
Strona przeznaczona dla członków WOT i branży turystycz-
nej. Jest narzędziem integracji branży.

Członkowie WOT mogą:

■  zamieszczać swoje materiały promocyjne – aby ułatwić 
skorzystanie z nich innym partnerom 

■  bezpłatnie korzystać z bazy ponad 100 zdjęć Warszawy 
(po zalogowaniu)

■  ściągnąć aktualne promocyjne filmy Warszawy

■  znaleźć w jednym miejscu kluczowe badania, prezentacje 
i opracowania dot. turystyki Warszawy 

■  dowiedzieć się o planowanych inwestycjach – Warszawa 
przyszłości

■  dowiedzieć się o działaniach Warszawskiej Organizacji  
Turystycznej i Stołecznego Biura Turystyki

■  zapoznać się ze sprawozdaniami Stowarzyszenia (po za-
logowaniu). ■
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MICE JAKO GAŁĄŹ 
GOSPODARKI
Branża MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) 
jest jedną z mniej obecnych w świadomości opinii publicz-
nej, a jednocześnie jedną z dynamiczniej rozwijających się 
gałęzi globalnej gospodarki. Według raportu UK Economic 
Impact Study w samej tylko Wielkiej Brytanii branża spo-
tkań generuje rocznie PKB o wartości ponad 58 miliardów 
funtów, czyli trzykrotnie więcej niż tamtejsze rolnictwo. Zaj-
muje ona 17. miejsce wśród 100 głównych sektorach go-
spodarki, dając bezpośrednie, pełnoetatowe zatrudnienie 
ponad 500.000 pracownikom – dwukrotnie więcej niż bran-
ża telekomunikacyjna. Biorąc jednocześnie pod uwagę, 
że uczestnicy ponad 1.300.000 spotkań, jakie odbyły się  
w 2011 roku w Wielkiej Brytanii, wydali łącznie 40 miliardów 
funtów, nie sposób nie docenić roli jaką w planie rozwoju 
gospodarczego każdej, chcącej się liczyć metropolii, pełni 
branża konferencyjno-eventowa. ■

WARSZAWA JAKO 
DESTYNACJA 
KONFERENCYJNA
1.  Ponad 23 tys. miejsc noclegowych w skategoryzowa-

nych hotelach w tym ponad 12 tys. miejsc w hotelach  
4 i 5 gwiazdkowych

2.  obecność międzynarodowych sieci hotelowych Accor, 
Hilton, InterContinental, Marriot, Mamaison, Rezidor, Star-
wood, 

3.  ponad 200 głównych obiektów konferencyjnych i evento-
wych, w tym 27 hoteli 4* i 5* 

4.  ponad 11,2 mln pasażerów na lotnisku Chopina i 2,6 mln 
pasażerów na lotnisku Warszawa Modlin 

5.  ponad 80 międzynarodowych lotniczych połączeń z 43 krajów

6.  wygodna komunikacja miejska – najnowocześniejszy  
w Polsce tabor tramwajowyi autobusowy, rozwijające się 
metro, dogodne kolejki podmiejskie i 1 bilet komunikacyj-
ny na wszystkie środki transportu w obrębie Warszawy 
(także na koleje Mazowieckie i SKM)

7.  ponad 70 uczelni wyższych

8.  najwyższa liczba w Polsce firm świadczących usługi oko-
ło konferencyjnei cateringowe 

9. szeroka oferta kulturalna i rozrywkowa. ■

Warszawska Organizacja Turystyczna od 2014 pro-
wadzi w ramach swojej struktury Biuro Konferencji  
i Kongresów – Warsaw Convention Bureau. Specyfiką 
projektów promocyjnych w turystyce biznesowej jest ich 
charakter B2B. Duże znaczenia dla sukcesów ma odpo-
wiedni zespół. Rok 2015 był dla Warsaw Convention Bu-
reau rokiem budowania zespołu profesjonalistów, którzy 
skutecznie mogą pozyskiwać dla Warszawy kongresy, 
konferencje i inne wydarzenia MICE. Zespół powiększył 
się z 1,5 osoby i studentów w 2014 roku do 4 w 2015, 
awansowano Mateusza Czerwińskiego na dyrektora dzia-
łu. Kompetencje zespołu są podzielone na rynek korpo-
racyjny i rynek stowarzyszeń. Wszystkie zapy tania, które 
wpływają do Warsaw Convention Bureau lub są genero-
wane przez aktywną działalność zespołu są rejestrowane  
i powiększają bazę kontaktów MICE wykorzystywaną do 
działań marketingowych. ■

TURYSTYKA BIZNESOWA
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Kluczowym celem działań Warsaw 
Convention Bureau jest pozyskiwanie 
wydarzeń konferencyjnych i MICE dla 
Warszawy. Cel ten realizowany jest po-
przez działania w 5 obszarach: 

OBSZAR 1
Aktywna sprzedaż destynacji.

Obszar obejmuje takie działania jak: 

■  udział Warszawy w międzynarodowych konkursach na de-
stynacje wydarzeń gospodarczych, kongresowych, wyjaz-
dów motywacyjnych i innych o charakterze MICE - aktywne 
ofertowanie tych wydarzeń

■  poszukiwanie klientów poprzez uczestnictwo w targach  
i workshopach krajowych i zagranicznych

■  wyselekcjonowanie bazy wydarzeń kongresowych poprzez 
bazę ICCA (WOT członkiem ICCA od 2015) 

■  spotkania z lokalnymi przedstawicielami międzynarodo-
wych organizatorów wydarzeń, współpraca z warszawskim 
środowiskiem akademickim 

■  organizacja wizyt studyjnych, fam tripów i site inspection dla 
zagranicznych organizatorów wydarzeń. 

■  oferowanie wsparcia dla organizowanych wydarzeń 

■  reklama i PR Warszawy w wybranych mediach polskich  
i zagranicznych. ■

OBSZAR 2
Reaktywna sprzedaż destynacji – obsługa zapytań od zagra-
nicznych i polskich organizatorów wydarzeń. 

■  ofertowanie zapytań i pomoc udzielona organizatorom, 
PCO lub innym partnerom w tym organizacja wizyt studyj-
nych dla zagranicznych organizatorów wydarzeń.

■  zapewnienie materiałów promocyjnych Warszawy wydarze-
niom już zaplanowanym.

■  oferta wsparcia WCB dla pozyskiwanych wydarzeń (VIP 
tour, sponsoring kluczowego mówcy, udostępnianie standu 
promocyjnego, gadżety, pomoc w kontakcie z Urzędem 
Miasta). ■

OBSZAR 3
Narzędzia wsparcia aktywnej i reaktywnej sprzedaży desty-
nacji.

Obszar realizowany przez: 

■  stały monitoring warszawskich obiektów MICE, opracowa-
nie narzędzia na potrzeby strony internetowej, drukowana  
i elektroniczna wersja katalogu

■  prowadzenie kalendarza wydarzeń konferencyjnych 

■   udostępnianie partnerom zdjęć i filmów promocyjnych, pre-
zentacji multimedialne, bid booków, 

■  rozpoczęcie prac nad Programem Subwencji 

■  budowanie wiedzy o przemyśle spotkań w Warszawie. ■

OBSZAR 4
Działalność promocyjna i PR na rzecz branży MICE i organi-
zacji.

Uczestnictwo Warsaw Convention Bureau w ważnych dla 
branży stowarzyszeniach i inicjatywach branżowych, wspar-
cie branżowych konferencji, lobowanie za rozwiązaniami 
wpływającymi na rozwój turystyki konferencyjnej. Współpraca 
merytoryczna i organizacyjna z polskimi i międzynarodowymi 
stowarzyszeniami branżowymi (ICCA, MPI, SKKP, SBE, SOIT, 
SITE). ■

OBSZAR 5
Wykorzystanie potencjału turysty konferencyjnego na potrze-
by turystyki indywidualnej w tym turystyki kulturowej. Tworze-
nie programów pobytowych i pakietów dla turysty konferen-
cyjnego. Promocja Warszawy i instytucji kultury przy okazji 
wybranych wydarzeń konferencyjnych. Komercjalizacja tury-
sty konferencyjnego. ■
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POZYSKIWANIE  
WYDARZEŃ  
DLA WARSZAWY 
Rok 2015 Warsaw Convention Bureau zamknęło pracując 
nad pozyskaniem 78 wydarzeń, z których 32 było plano-
wanych na 500 lub więcej uczestników, w tym 14 na 1500 
lub więcej delegatów. Jednocześnie WCB pracowało ze 
100 klientami, starając się wykorzystać ich zaintereso-
wanie Warszawą i rozpocząć starania o konkretne wydarzenie. 

Z wydarzeń z którymi pracowaliśmy w 2015 roku  
potwierdzonych zostało 24, o łącznej przewidywanej 
liczbie ponad 16 000 noclegów i ich szacowanej warto-
ści ponad 4 400 000 zł1. ■

1  Wartość noclegów jest szacowana na podstawie średniej dziennej ceny noclegu (ADR) dla 
Warszawy wynoszącej według STR Global 275,27 zł w 2015 roku. Wszystkie kolejne szacunki 
wartości noclegów podane są w oparciu o ten wskaźnik.



TARGI I WYDARZENIA 
PROMOCYJNE 
Targi i wokshopy MICE są źródłem pozyskiwania zapytań 
MICE. Baza klientów pozyskanych dzięki nim wykorzysty-
wana jest do działań promocyjnych. Realizowane są cy-
kliczne mailingi i inicjowanie zapytań o wydarzenia MICE. ■

MCE CEE WARSAW
Najważniejszym projektem marketingowym Warsaw Co-
nvention Bureau 2015 roku było pozyskanie dla Warszawy 
MCE Central & Eastern Europe 2015 Warsaw - workshopu 
B2B branży MICE dedykowanego regionowi Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Wydarzenie to, bez precedensu w histo-
rii polskiego przemysłu spotkań, dało niepowtarzalną oka-
zję do  zaprezentowania Warszawy jako profesjonalnej 
i atrakcyjnej destynacji spotkań grupie 80 wyselekcjonowa-
nych, międzynarodowych zleceniodawców kongresów, 
konferencji i eventów. ■

Dla Warsaw CvB MCE CEE Warsaw 
było w 2015 priorytetowym projektem  
promocyjnym.

Jedna wielka wizyta studyjna  
– pierwszy raz w Polsce tylu  
hosted buyers
Jeszcze nigdy w historii polskiej branży MICE żadne wyda-
rzenie nie przyciągnęło takiej liczby zagranicznych plani-
stów spotkań. ■

Największa reprezentacja  
warszawskiej branży
Żadnej z 4 dotychczasowych edycji wydarzenia MCE CEE 
nie udało się zebrać tak dużej reprezentacji lokalnej branży 
spotkań. Warsaw Convention Bureau poświęciło dużo cza-
su i wysiłku by hotele, obiekty, PCO, DMC i inni dostawcy  
z Warszawy byli tak  licznie reprezentowani. Warszawę re-
prezentowało 20 podmiotów z rynku MICE. ■
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Promocja destynacji
Warszawa była zaprezentowana w 2 kluczowych wydawnic-
twach MCE CEE Warsaw. W  ramach bogatego programu 
dodatkowego, zaproszeni hosted buyers mieli okazję po-
znać kluczowe elementy oferty konferencyjnej miasta.  
W ciągu trzech dni wydarzenia odbyła się kolacja galowa  
w PKiN z udziałem Zastępcy Prezydenta m.st.  Warszawy 
Michała Olszewskiego, kolacja galowa na Stadionie Naro-
dowym połączona z programem incentive na Zimowym Na-
rodowym, odbyły się inspekcje klientów w najważniejszych 
obiektach konferencyjnych i hotelach a także zorganizowa-
no liczne wycieczki po atrakcjach turystycznych stolicy 
przed i po wydarzeniu. Kluczowym elementu wizerunku 
miasta była postać Fryderyka Chopina. We współpracy  
z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina przygotowa-
no program marketingowy oparty o postać i motyw muzyki 
kompozytora. Uczestnicy mogli posłuchać muzyki Chopina 
w limuzynie zapewniającej transfery na trasie lotnisko-hotel-
-lotnisko, otrzymali płyty CD w welcome packach, do ich 
dyspozycji był zorganizowany w hotelu Sofitel Chopin Loun-
ge – salonik Chopinowski w przestrzeni przerwy kawowej, 
dostępne było także stoisko z książkami i płytami do kupie-
nia w trakcie całego wydarzenia. ■

Synergia członków WOT
Współpraca członków WOT (Sofitel Victoria, Haxel Events  
& Incentive, Stadion Narodowy, Narodowy Instytut Frydery-
ka Chopina oraz Pałac Kultury i Nauki) w promocji Warsza-
wy jako atrakcyjnej i profesjonalnej destynacji spotkań i tu-
rystyki indywidualnej. ■

Promocja w mediach polskich  
i zagranicznych i wśród międzynaro-
dowej branży MICE
Promocję wydarzenia i Warszawy prowadzi zarówno orga-
nizator jak i Warsaw Convention Bureau. Oprócz licznych 
publikacji w polskiej i zagranicznej prasie MICE, MCE CEE 
Warsaw prezentowane było na konferencji Poland Meetings 
Destination (16 marca 2015), a w maju 2015 w The Warsaw 
Voice ukazał się obszerniejszy materiał o wydarzeniu. ■

Współpraca z branżą
Do projektu promocyjnego zaproszono kluczowych partne-
rów branży MICE – Poland Convention Bureau i SKKP  
– Stowarzyszenie Kongresy i Konferencje w Polsce. ■
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IMEX FRANKFURT  
(19-21.05.2015) 

Warszawa co roku uczestniczy w tragach turystyki bizneso-
wej IMEX i IBTM w ramach stoiska organizowanego przez 
Polską Organizację Turystyczną. Ze wszystkich podwy-
stawców Warszawa ma każdorazowo największą liczbę 
spotkań. Na obydwu targach odpowiednio 1/3 i 1/4 klien-
tów, z którymi odbyto spotkania, odwiedziła stoisko War-
szawy poza własnym, mocno napiętym grafikiem spotkań. 
Pokazuje to wyraźnie rosnące zainteresowanie Warszawą 
na arenie międzynarodowej.

W 2015 na targach IMEX Frankfurt Warszawa była repre-
zentowana w o wiele szerszym zakresie niż miało to miejsce 
wcześniej. Oprócz tradycyjnego stoiska Warsaw Conven-
tion Bureau najważniejszą polską destynację spotkań re-
prezentował również Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy 
Michał Olszewski, biorąc aktywny udział w Forum Polityków 
IMEX pierwszego dnia targów.

Organizowane od 13 lat IMEX Politicians Forum jest jedną  
z najważniejszych międzynarodowych platform dialogu i 
wymiany doświadczeń między politykami na poziomie mini-
strów i włodarzy miast. Politycy ci reprezentują kraje, regio-
ny i miasta, które dostrzegają tkwiący w branży spotkań 
potencjał wspierający destynacje w ich gospodarczym, na-
ukowym i społecznym rozwoju. Dyskusji tej tradycyjnie 
przysłuchują się liderzy międzynarodowej branży MICE: 

prezesi najważniejszych stowarzyszeń branżowych, dyrek-
torzy wiodących convention bureaus i przedstawiciele mię-
dzynarodowej prasy. 

Wiceprezydent Olszewski brał udział w dyskusji opowiada-
jąc o szeregu aktywności i inicjatyw jakie lokalne władze 
samorządowe podejmują wspólnie z branżą poprzez War-
szawską Organizacją Turystyczną i działające w niej War-
saw Convention Bureau. Jednym z głównych omawianych 
projektów było Poland Meetings Destination, cykliczne wy-
darzenie mające na celu przełamywanie barier w rozwoju pol- 
skiej branży spotkań (www.polandmeetingsdestination.com). 
Aktywny udział Wiceprezydenta Olszewskiego w Forum Po-
lityków IMEX pozwolił nie tylko na włączenie Warszawy 
w ten ważny międzynarodowy dyskurs polityczny, ale rów-
nież jest potwierdzeniem zaangażowania władz miasta  
w tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju lokalnej 
branży spotkań.

Targi IMEX są dla Warszawy zarówno narzędziem pozyski-
wania konkretnych zapytań, promocji Warszawy na między-
narodowej arenie rynku spotkań jak i platformą budowania 
osobistych relacji z potencjalnymi klientami. Na targach od-
byto 30 spotkań, z czego 8 dotyczyło wydarzeń dla Warsza-
wy (6 konferencji lub kongresów i 2 wydarzeń incentive, po-
tencjał 11 670 przewidywanych noclegów, o łącznej szaco-
wanej wartości 3 209 250 PLN). Ponadto pozyskano ponad 
20 potencjalnych klientów, których zainteresowanie War-
szawą staramy się przerodzić w zapytanie ofertowe na or-
ganizację wydarzenia. Na koniec grudnia 2015 potwierdzo-
nych zostało 1 z tych 8 wydarzeń. ■

IBTM BARCELONA  
(17-19.11.2015)
Targi IBTM Barcelona były rekordowe pod kątem liczby od-
bytych spotkań oraz zainteresowania Warszawą ze strony 
międzynarodowych meeting plannerów. W trakcie targów 
odbyto aż 58 spotkań, w wyniku których rozpoczęto pozy-
skiwanie 14 wydarzeń (13 konferencji lub kongresów i 1 wy-
darzenia incentive, potencjał 30 390 noclegów dla Warsza-
wy o szacowanej wartości 8 357 250 PLN) oraz rozpoczęto 
aktywną pracę nad przekonaniem 39 zainteresowanych 
miastem klientów do uwzględnienia Warszawy w najbliż-
szych, organizowanych przez nich konkursach destynacji. ■
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KONGRES ICCA
W listopadzie 2015 jako nowy członek ICCA War-
saw Convention Bureau uczestniczyło bezpłatnie 
w dorocznym kongresie ICCA. Doroczny kongres 
ICCA to niepowtarzalna okazja do zacieśnienia 
istniejących oraz nawiązania nowych relacji biz-
nesowych z profesjonalistami branży kongreso-
wej z całego świata. Wydarzenie oferuje również 
bogaty program edukacyjny dla kadry kierowni-
czej branży spotkań. Jak co roku, jest to zawsze 
ogromna dawka informacji o nowych trendach  
w przemyśle spotkań, możliwość poznania i wy-
słuchania ekspertów z całego świata oraz wiedzy 
o narzędziach marketingowych oferowanych 
członkom przez ICCA, a także przykłady najbar-
dziej innowacyjnych i ciekawych inicjatyw realizo-
wanych przez członków. 

Gorącymi tematami w tym roku było m.in. sub-
wencjonowanie kongresów przez niektóre desty-
nacje, potrzeba zmiany formuły programów ho-
sted buyers podczas wydarzeń branżowych, nie-
typowe formy uatrakcyjnienia kongresów, nowa-
torskie programy ambasadorów kongresów oraz 
sposoby projektowania konferencji. 

Podczas kongresu odbyły się również spotkania 
oddziałów geograficznych oraz sektorów ICCA,  
w tym Europy Centralnej, przewodzonego przez 
Annę Górską. Tematem przewodnim spotkania 
członków CEC było „Spotkania przyszłych gene-
racji” („The next generation meetings”). W trakcie 
sesji wystąpił Matthias Schultze z German Co-
nvention Bureau oraz Mike Van der Vijver z Mind-
Meeting. Spotkanie było też okazją do przypo-
mnienia i podsumowania letniego spotkania od-
działu, które w dniach 26-28 sierpnia 2015 odbyło 
się w Warszawie. ■
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Jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingu desty-
nacji są wizyty studyjne, w trakcie których na mocy do-
świadczenia klient nabiera osobistego, często emocjonal-
nego stosunku do odwiedzanego miasta czy regionu. 
Chcąc maksymalnie wykorzystać ten efekt Warsaw Co-
nvention Bureau przeprowadziło w 2015 roku 22 wizyty 
dla 89 meeting plannerów. Uczestniczyli oni zarów-
no w tzw. fam tripach, czyli pobytach o charakterze incenti-
ve, w trakcie których poznają ofertę miasta korzystając oso-
biście z jej najciekawszych elementów, jak i w wizjach lokal-
nych, które są wizytami stricte merytorycznymi, przeprowa-
dzanymi pod kątem konkretnego, pozyskiwanego wydarze-
nia. W 2015 udało nam się również zorganizować 2 wizyty 
dla 2 dziennikarzy i 1 key opinion leadera, czyli autorytetu 
międzynarodowej branży spotkań. 

Wizyty studyjne są realizowane we współpracy z członkami 
WOT. ■

MMP Warsaw 2015 (23.03.2015)
Warsaw Convention Bureau było lokalnym partnerem mię-
dzynarodowego workshopu MICE – MMP Warsaw, na który 
przyjechało 25 wystawców z innych części Europy. Promo-
cja Warszawy do zagranicznych i polskich meeting planne-
rów, którzy wzięli udział w wydarzeniu. ■

ICCA CEC Summer Chapter Meeting 
(26-28.08.2015)
W sierpniu 2015 odbyło się w Warszawie spotkanie europej-
skiego oddziału ICCA. Warsaw Convention Bureau we 
współpracy z EXPO XXI, Poland Convention Bureau przy-
gotowało program promujący Warszawę – rejs łodziami  
i ognisko nad Wisłą, spotkanie konferencyjne otworzył Za-

stępca Prezydenta Warszawy Michał Olszewski, uroczysta 
kolacja odbyła się w restauracji Belvedere. ■

Convention Bureau Summitt – spot-
kanie narodowych convention bu-
reaus z Europy (24-25.09.2015)
Warsaw Convention Bureau zorganizowanego przez Poland 
Convention Bureau spotkania przedstawicieli kilkunastu na-
rodowych convention bureaus z Europy, którzy dyskutowali 
w Warszawie o szansach i wyzwaniach jakie czekają branżę 
ze Starego Kontynentu w najbliższej przyszłości. Pokazali-
śmy tym kluczowym osobom Warszawę jako atrakcyjną i 
profesjonalną destynację oraz wykorzystaliśmy okazję do 
wymiany międzynarodowych doświadczeń. ■
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WSPARCIE WYDARZEŃ DLA 
ZAGRANICZNYCH ORGANIZATORÓW  
I PROFESJONALISTÓW  
Z BRANŻY MICE

WIZYTY STUDYJNE



Warsaw Convention Bureau w ramach swojego budżetów 
stara się prowadzić działania marketingowe prezentujące 
jako Warszawę jako destynację MICE. Grupą docelową są 
zarówno zagraniczni organizatorzy wydarzeń jak i polska 
branża eventowa. Reklama Warszawy jako destynacji spo-
tkań ukazała się we wszystkich promocyjnych wydawnic-
twach MCE CEE Warsaw, w magazynie MICE Poland dys-
trybuowanym w Krakowie podczas konferencji MPI EMEC 
2015,na targach CONVENE 2015 oraz na MCE CEE 2015 
Warsaw, w międzynarodowym katalogu International MICE 
Directory 2015 oraz w Destination MICE Magazine. Jedną  
z ważniejszych ogólnopolskich inicjatyw komunikacyjnych 
jakie Warsaw Convention Bureau podjęło w 2015 roku było 
partnerstwo w dodatku „Kongresy i Konferencje” do Rzecz-
pospolitej. We współpracy z MT Polska opublikowano  
4 stronnicowy materiał pokazujący Warszawę jako kluczo-
wą destynację kongresową w kraju. Dodatek ten wyszedł  
w całej Polsce w nakładzie ponad 80 000 egzemplarzy i był 
m.in. dystrybuowany do wszystkich gości Gali Ambasado-
rów Kongresów, która odbyła się w Katowicach we wrześniu 
2015. ■

Ponadto WCB aktywnie wspiera wy-
darzenia branży spotkań i turystycz-
nej m.in:
■   Poland Meetings Destination odbywające się co roku  

w ramach Meetings Week Poland – tygodniowego cyklu 
kluczowych polskich stowarzyszeń branżowych. Monika 
Białkowska I Mateusz Czerwiński byli panelistami konfe-
rencji. Ponadto WOT we współpracy z Zamkiem Królew-
skim i Muzeum Narodowym zorganizowało zwiedzania 
dla uczestników Meetings Week.

■   Spotlight Hotel Investment Poland - wydarzenie dedyko-
wane rozwojowi polskiej infrastruktury hotelowej i konfe-
rencyjnej. ■

Od czerwca 2015 Warsaw Convention Bureau jest też człon-
kiem ICCA (International Congress and Convention Asso-
ciation), najważniejszego światowego stowarzyszenia bran-
ży kongresowej. Podstawowym benefitem z członkostwa  
w ICCA jest dostęp do bazy danych o kongresach między-
narodowych stowarzyszeń, o pozyskiwanie których War-
szawa może się starać. ICCA jest również źródłem ważnych 
międzynarodowych i lokalnych kontaktów i wielu innych na-
rzędzi merytorycznych, które pomagają nie tylko pozyski-
wać wydarzenia, ale również zdobywać wiedzę i profesjo-
nalizować działania sprzedażowe i promocyjne destynacji. 
Już w dwa miesiące po przystąpieniu do organizacji WCB 
został partnerem konferencji ICCA Central European Chap-
ter Summer Meeting (26-28.08.2015). 

REKLAMA, DZIAŁANIA PUBLIC  
RELATIONS, WSPÓŁPRACA  
BRANŻOWA 
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Mateusz Czerwiński, dyrektor działu WCB jest członkiem 
zarządu SITE Poland, polskiego oddziału międzynarodo-
wego stowarzyszenia SITE Global, skupiającego profesjo-
nalistów z branży incentive travel. Podstawowym celem 
SITE Poland jest działanie na rzecz wszechstronnego roz-
woju i propagowania podróży incentive jako efektywnego 
narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i roz-
wijającego motywację. Równoległym celem jest podnosze-
nie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej 
dziedzinie. Dzięki zaangażowaniu WCB w działanie zarządu 
polskiego oddziału SITE Global, Warszawa w 2015 roku 
była wiodącą destynacją promowaną w oficjalnych komuni-
katach stowarzyszenia, które są adresowane zarówno do 
polskiej jak i zagranicznej branży spotkań. 

Reprezentowane przez Mateusza Czerwińskiego WCB jest 
również członkiem polskiego oddziału Meeting Professio-
nals International (MPI). ■



WSPÓŁPRACA  
Z WARSZAWSKIM  
ŚRODOWISKIEM 
AKADEMICKIM 

W 2015 Warsaw Convention Bureau wznowiło działania 
związane z Warszawskim Klubem Ambasadora Kongre-
sów, inicjatywą realizującą założenia Programu Ambasado-
ra Kongresów Polskich, prowadzonego przez Polską Orga-
nizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Konferencje  
i Kongresy w Polsce”. Celem programu, zarówno na pozio-
mie ogólnopolskim jak i warszawskim, jest dotarcie do jak 
najszerszego grona potencjalnych organizatorów kongre-
sów i konferencji, najczęściej reprezentujących instytucje 
naukowe bądź stowarzyszenia branżowe. 

Na potrzeby programu Warszawskiego Klubu Ambasadora 
opracowano ofertę wsparcia, która ma na celu zwiększenie 
szans pozyskania wydarzeń (patrz „Oferowane wsparcie”). 
Wśród najważniejszych aktywności są indywidualne spo-
tkania z członkami Klubu Ambasadora, którzy jako lokalni 
przedstawiciele międzynarodowych organizacji pomagają 
w pozyskiwaniu wydarzeń do Warszawy. W ramach osob-
nego programu współpracy międzynarodowej planowana 
jest również wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk  
z kluczowymi convention bureaus z Europy Środkowo-
-Wschodniej. 

W trzecim kwartale 2015 rozpoczęły się również konsultacje 
branżowe projektu Strategii Programu Ambasadorów Kon-
gresów Polskich na lata 2016-2020, w ramach których War-
saw Convention Bureau zgłosiło obszerny komentarz mery-
toryczny oraz które pomogło nagłośnić w branżowych me-
diach i wśród kluczowych interesariuszy programu. ■

Rozpoczęte w 2015 roku członkostwo w ICCA zapewnia 
Warsaw Convention Bureau wiele benefitów, wśród nich 
najważniejsze są te związane z pomocą w pozyskiwaniu 
wydarzeń do Warszawy:

1.  Dostęp do największej na świecie bazy danych o konfe-
rencjach organizowanych przez stowarzyszenia – ta 
kompleksowa baza wiedzy pomaga w lepszym przygo-
towywaniu się do pozyskiwania wydarzeń stowarzysze-
niowych do Warszawy (zbieranie szczegółowych infor-
macji o preferencjach organizatora, danych technicz-
nych przeszłych edycji wydarzenia, etc.). Członkostwo 
w ICCA to również najprostsza forma kontaktu z między-
narodowymi stowarzyszeniami, powołanie się na wspól-
ne członkostwo w ICCA otwiera wiele drzwi i ułatwia 
pierwszy kontakt z organizatorem reprezentującym sto-
warzysze. 

 ■   W 2015 roku korzystaliśmy z bazy danych ICCA pozy-
skując 21 wydarzeń (najmniejsze dla 300 osób, naj-
większe dla 2400 osób), z czego 6 jest potwierdzonych 
w Warszawie, 13 wciąż jest toku, a w 2 przypadkach 
klient wybrał inne miasto. Na koniec roku WCB opraco-
wało listę ponad 500 wydarzeń o wielkości od 500 do 
2500 osób, które mogą się odbyć w Warszawie,  
i o pozyskanie których convention będzie się starało 
począwszy od 2016 roku.

2.  Wymiana biznesu pomiędzy destynacjami, specyfiką 
wydarzeń organizowanych dla stowarzyszeń jest ich ro-
tacyjność, standardowo miejsce na organizację wyda-
rzenia może się powtórzyć za 3 do 5 lat, dlatego desty-
nacje w których ostatnio odbyto się wydarzenie nie 
mogą się o nie ubiegać w najbliższych latach i bez pro-
blemu dzielą się z aplikującymi miastami swoją wiedzą  
i doświadczeniem przy współpracy z danym stowarzy-
szeniem.

 ■   Dzięki kontaktom z jednym z zagranicznych conven-
tion bureaus z regionu, nawiązanym w trakcie wyda-
rzenia ICCA w Warszawie, rozpoczęto pozyskiwanie 
wydarzenia na 300 osób. Mimo tego, że klient finalnie 
wybrał inną destynację, kontakt do organizatora (agen-
cja PCO) jest bardzo cenny i rokuje dobrą dalszą 
współpracę.

3.  ICCA oferuje również dostęp do Big Data Research  
– zaawansowanego narzędzia informatycznego, które 
łącząc bazy danych Google Scholar i Microsoft Acade-

mic Search z bazą danych ICCA pozwala wyszukiwać 
potencjalnych ambasadorów, którzy mogliby pomóc  
w pozyskiwaniu wybranych kongresów.

  ■   Z tego narzędzia WCB będzie korzystać między innymi 
w ramach pozyskiwania nowych członków Warszaw-
skiego Klubu Ambasadora Kongresów oraz nomino-
wania warszawskich profesorów do tytułu Ambasado-
ra Kongresów Polskich w 2016 i w kolejnych latach.

 ■   W trakcie targów IMEX Frankfurt, w których WCB bie-
rze regularnie udział, ICCA organizuje Association Ne-
tworking Evening, wydarzenie, na którym członkowie 
mogą nawiązać relacje z kluczowymi osobami z mię-
dzynarodowych stowarzyszeń naukowych i branżo-
wych. WCB planuje udział w tym wydarzeniu w 2016 
roku.

4.  ICCA organizuje również szereg innych wydarzeń sprze-
dażowych i networkingowych, w trakcie których można 
nawiązać relacje z klientami stowarzyszeniowymi oraz 
partnerami z zagranicznych convention bureaus, którzy 
dzieląc się wiedzą mogą pomóc w pozyskiwaniu kon-
kretnych wydarzeń. Taka wymiana informacji następuje 
w trakcie tzw. sesji Business Exchange które są organi-
zowane w ramach minimum 7 wydarzeń w ciągu roku.

5.  ICCA oferuje swoim członkom również bezpłatny dostęp 
do powierzchni konferencyjnych w głównym biurze  
w Amsterdamie, które można wykorzystać na potrzeby 
prezentacji lub spotkań z klientami.

6.  ICCA daje również możliwość wzmocnienia wizerunku 
zarówno destynacji jak i pozwala na zwiększenie rozpo-
znawalności convention bureau wśród potencjalnych 
klientów.

7.  WCB jest promowane w drukowanym wydawnictwie 
prezentującym członków ICCA, które każdego roku jest 
rozsyłane do 4.800 naukowych i branżowych stowarzy-
szeń na całym świecie.

8.  WCB jest promowane wśród organizatorów kongresów 
również za pomocą strony internetowej ICCA i jej bazy 
destynacji i dostawców. Z polskich podmiotów znajdują 
się tam: Warsaw Convention Bureau, Poland Conven-
tion Bureau, Krakow Convention Bureau, Poznan Co-
nvention Bureau, Gdansk Convention Bureau, Pałac 
Kultury i Nauki, EXPO XXI Warsaw, ICE Krakow, Targi  
w Krakowie, Mazurkas Travel, Symposium Cracoviense.

9.  ICCA oferuje dostęp do bazy dziennikarzy oraz czaso-
pism branżowych, która to baza pozwala zwiększyć za-
sięg działań promocyjnych oraz pozwala wybierać,  
w zależności od potrzeb, tytuły w których można zamie-
ścić reklamę destynacji, optymalizując tym samym 
koszty z inwestycji.

  WCB od 2016 prowadzi regularne działania promocyjne 
i informacyjne o destynacji, które są skierowane do 
dziennikarzy i tzw. key opinion leaders w Polsce i zagranicą.

10.   ICCA daje również możliwość wzięcia udziału w konkur-
sie o ICCA Best Marketing Award, najbardziej prestiżo-
we w międzynarodowej branży kongresowej wyróżnie-
nie dla destynacji i jej kampanii marketingowej.

11.  Możliwość otrzymania wyróżnienia (bez konieczności 
zgłaszania się do konkursu) ICCA Best PR Award – pra-
cownicy ICCA wspólnie z dziennikarzami z branżowego 
pisma International Meetings Review przez cały rok mo-
nitorują komunikację PR członków i przyznają wyróżnie-
nie.

12.  ICCA oferuje wiele możliwości promocji destynacji w ra-
mach personalizowanych pakietów sponsorskich w ra-
mach wydarzeń i publikacji dedykowanych przedstawi-
cielom kluczowych stowarzyszeń międzynarodowych. ■

Wśród innych, równie ważnych benefitów znajdują się:

1.  ICCA oferuje również dostęp do wiedzy i doświadczeń 
zbieranych przez ostatnie 52 lata funkcjonowania na 
rynku samego stowarzyszenia i jego członków na całym 
świecie. Posiłkowanie się rzetelną wiedzą jest kluczowe 
nie tylko w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju 
organizacji, ale również w kontaktach z dziennikarzami  
i lokalnymi interesariuszami.

  ■   WCB posiłkowało się tą wiedzą w trakcie prac konsul-
tacyjnych nad warszawskim centrum kongresowym 
oraz w ramach przygotowań do licznych wystąpień 
publicznych i publikacji w prasie.

2.  ICCA jest również platformą networkingu i wymiany in-
formacji z przedstawicielami analogicznych do WOT-
-WCB organizacji na całym świecie, co daje dostęp do 
informacji często nieosiągalnych z oficjalnych źródeł. 
Pozwala to na rozwój organizacji poprzez czerpanie  
z doświadczeń innych. ■

BAZA ICCA 
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Możliwy zakres wsparcia Warsaw Convention Bureau dla pozyskiwanych wydarzeń

Wsparcie Opis

Merytoryczne przygotowanie do 
konkursu destynacji

Analiza wydarzenia w międzynarodowej bazie danych ICCA, dostęp do kluczo-
wych informacji od partnerów zagranicznych (convention bureaus, PCOs, partnerzy 
wcześniejszych edycji wydarzenia), zebranie ofert dotyczących części logistycznej 
wydarzenia (obiekty, hotele, PCOs/DMCs, etc.)

Pozyskanie lokalnych partnerów 
wydarzenia

Pomoc w zaangażowaniu wymaganych podmiotów merytorycznych (uczelnie, in-
stytuty) i instytucjonalnych (reprezentanci władz rządowych i samorządowych)

Stworzenie profesjonalnej oferty 
Warszawy – bid book

Przygotowanie tzw. bid booka, czyli oferty destynacji zawierającej wszystkie wyma-
gane przez organizatora elementy logistyczne i merytoryczne

Baza zdjęć i innych materiałów  
o destynacji

Przekazanie organizatorowi pełnej bazy zdjęć, filmów, prezentacji oraz materiałów 
tekstowych na potrzeby komunikacji o destynacji

List poparcia oraz patronat 
Warsaw Convention Bureau

Pozyskanie na potrzeby konkursu destynacji listu wsparcia WCB oraz patronat WCB 
dla pozyskanego wydarzenia

List poparcia oraz patronat 
Miasta Stołecznego Warszawy

Pozyskanie na potrzeby konkursu destynacji listu wsparcia od władz Warszawy oraz 
pomoc w uzyskaniu patronatu władz miasta dla pozyskanego wydarzenia

List poparcia oraz patronat 
Marszałka Województwa 

Mazowieckiego

Pozyskanie na potrzeby konkursu destynacji listu wsparcia od władz wojewódzkich 
oraz pomoc w uzyskaniu patronatu władz województwa dla pozyskanego wydarze-
nia

List poparcia oraz patronat 
właściwego ministerstwa

Pozyskanie na potrzeby konkursu destynacji listu wsparcia od właściwego meryto-
rycznie ministerstwa oraz pomoc w uzyskaniu patronatu ministerstwa dla pozyska-
nego wydarzenia

Możliwy zakres wsparcia Warsaw Convention Bureau dla pozyskiwanych wydarzeń
(ciąg dalszy)

Wsparcie Opis

Kalendarz warszawskich wyda-
rzeń konferencyjnych i targowych

Umieszczenie wydarzenia w oficjalnym warszawskim kalendarzu wydarzeń konfe-
rencyjnych i targowych

Promocja wydarzenia przez 
Warsaw Convention Bureau

Komunikacja o wydarzeniu w ramach kanałów Warsaw Convention Bureau (mailin-
gi, strona www, facebook)

Promocja wydarzenia przez 
Urząd m.st. Warszawy 

Pomoc w przeprowadzeniu komunikacji o wydarzeniu w kanałach dostępnych przez 
wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Promocja wydarzenia  
w komunikacji miejskiej

Pomoc w zapewnieniu promocji wydarzenia w środkach przekazu publicznego 
funkcjonującego w ramach komunikacji miejskiej

Materiały informacji turystycznej 
dla uczestników wydarzenia

Zapewnienie uczestnikom wydarzenia materiałów warszawskiej informacji tury-
stycznej (broszury, mapy, etc.)

Materiały promocyjne  
o Warszawie

Zapewnienie organizatorowi bogatej bazy zdjęć, filmów i opisów promocyjnych  
o mieście 

Stand promocyjny Warsaw 
Convention Bureau

Zapewnienie w czasie wydarzenia standu z informacją turystyczną o mieście (an-
gielskojęzyczna obsługa, materiały drukowane, możliwa sprzedaż wycieczek i ga-
dżetów promocyjnych)

Mobilna ławeczka Chopinowska
Zapewnienie w czasie wydarzenia mobilnej ławeczki Chopinowskiej jako elementu 
promocyjnego Warszawy, który uatrakcyjnia wydarzenie

Chopin Lounge
Organizacja w przestrzeni wydarzenia miejsca dedykowanego promocji Chopinow-
skiej Warszawy (muzyka, albumy, książki, miejsce na przerwę kawową, etc.)

Site inspections

Pomoc w organizacji wizyty studyjnej dla organizatora chcącego zapoznać się ofer-
tą miasta w trakcie trwania konkursu destynacji (zakwaterowanie, częściowe wyży-
wienie, zwiedzanie miasta, asysta w spotkaniach z dostawcami produktów i usług, 
transfery)

Welcome desk na Lotnisku 
Chopina w Warszawie

Zapewnienie standu powitalnego dla uczestników na lotnisku wraz z obsługą i ma-
teriałami informacyjnymi (standardowo 1-2 dni)

Zwiedzanie Warszawy dla gości 
VIP

Zapewnienie nieodpłatnego zwiedzania Warszawy dla grupy kluczowych uczestni-
ków wydarzenia (standardowo 3 godzinne zwiedzanie z przewodnikiem, transferami 
i atrakcjami dodatkowymi)

Sponsoring głównego mówcy 
wydarzenia

Zapewnienia pakietu pobytowego dla głównego mówcy wydarzenia (zakwatero-
wanie, zwiedzanie miasta, kolacja), możliwość częściowej refundacji podróży do 
Warszawy

Jednym z działań podjętych w połowie 2015 było rozbudo-
wanie oferty wsparcia jakiego Warsaw Convention Bureau 
może udzielić pozyskiwanym wydarzeniom. W chwili obec-
nej w ofercie destynacji znajduje się 27 rozwiązań (od ma-

teriałów informacji turystycznej po wycieczki dla uczestni-
ków VIP i zapewnienie sali na kolację galową), z których 
część jest cały czas rozwijana i wzbogacana. ■

OFERTA WSPARCIA POZYSKIWANYCH 
WYDARZEŃ
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W 2015 chcąc wykorzystać potencjał do sprzedaży lokal-
nych produktów i usług turystycznych tkwiący w uczestni-
kach warszawskich konferencji, Warsaw Convention Bure-
au rozpoczęło pilotażowy projekt komercjalizacji turysty 
konferencyjnego. ■

Projekt ma 2 cele
■   Promocję Warszawy zgodnie z głównymi elementami wi-

zerunkowymi miasta – WCB kontaktuje się z organizatora-
mi oferując a) bazę zdjęć a wśród nich zdjęcia kluczowych 
ikon turystycznych Warszawy, b) opis miasta c) drukowa-
ne materiały promocyjne

■   Nakłonienie turysty konferencyjnego do skorzystania  
z szerszej oferty - oferowanie komercyjnych wycieczek 
partnerów, którzy podpisali umowę z WOT. ■

W ramach projektu stworzono ofertę kilku wycenionych pro-
duktów turystycznych- „Warsaw City Tours”. Oferta dostęp-
na jest na stronie warsawconvention.pl (w zakładce down-
load). Pilotażowo dystrybuowano katalog wycieczek wśród 
wystawców targach TT Warsaw (24-26.11.2015).

Adresatami działań prowadzonych w ramach tego projektu 
są organizatorzy wydarzeń zamieszczanych w kalendarzu 
konferencyjnym WCB oraz ci, którzy zgłaszają się z prośbą 
o wsparcie materiałami informacji turystycznej. W ramach 
działania Warsaw CvB cyklicznie rozsyła propozycję współ-
pracy i materiały promocyjne Warszawy do organizatorów 
konferencji. ■

Możliwy zakres wsparcia Warsaw Convention Bureau dla pozyskiwanych wydarzeń
(ciąg dalszy)

Wsparcie Opis

Wyjazd z aplikującym 
organizatorem na kongres 

zagraniczny w celu promocji 
Warszawy

Pomoc aplikującemu o organizację wydarzenia w Warszawie podmiotowi w prze-
prowadzeniu akcji promującej stolicę na zagranicznym kongresie

Pomoc w zapewnieniu 
nieodpłatnej sali na bankiet 

powitalny wydarzenia 

Pomoc w zapewnieniu organizatorowi wsparcia ze strony Miasta Stołecznego War-
szawy, właściwych ministerstw lub innych podmiotów instytucjonalnych 

Obecność władz rządowych lub 
samorządowych na wydarzeniu 

Pomoc w zapewnieniu uczestnictwa przedstawicieli władz rządowych lub samo-
rządowych w wydarzeniu w wybranej formie (otwarcie wydarzenia, udział w kolacji 
otwierającej, etc.)

Zniżkowa lub bezpłatna 
komunikacja miejska

Pomoc w zapewnieniu uczestnikom wydarzenia zniżkowej lub bezpłatnej komuni-
kacji miejskiej

Wspólna oferta członków 
Warszawskiej Organizacji 

Turystycznej

Pomoc w zapewnieniu innego niż wymienione powyżej wsparcia ze strony Warsaw 
Convention Bureau oraz członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej
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KOMERCJALIZACJA TURYSTY  
KONFERENCYJNEGO

Każdy wniosek o udzielenie wsparcia rozpatrywany indywi-
dualnie, a decyzja o jego zakresie uzależniona jest od sze-
regu czynników, takich jak między innymi dostępność zaso-

bów Warsaw Convention Bureau oraz jego partnerów, zna-
czenie ekonomiczne, merytoryczne czy wizerunkowe wyda-
rzenia. ■

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zaintereso-
wanych współpracą przy pozyskiwaniu do Warszawy kon-
gresów, konferencji, targów lub innych wydarzeń bizneso-
wych lub naukowych. Dołożymy, w ramach naszych możli-
wości, wszelkich starań, aby Państwa wydarzenie odbyło 
się w Warszawie z wielkim sukcesem! ■

Mateusz Czerwiński
Director

Warsaw Convention Bureau
Palace of Culture and Science
9th floor, room. 937, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Mob. +48 601 324 244
mateusz.czerwinski@warsawconvention.pl
www.warsawconvention.pl   

Experience 
great cultural 
and sporting 
events

Waltz through 
the city 
of Chopin

Explore 
a diverse city 
of contrasts

Visit 
fascinating 
museums and 
city landmarks

See the 
youngest Old 
Town in Europe 

Experience 
Christmas time 
in Warsaw

Warsaw City Tours

Find modern 
and luxurious 
hotels

Discover 
vibrant 
street art

�  Warsaw Essentials
�  City of Chopin
�  Judaica
�  Social‑realism
�  Warsaw by night

W e l c o m e  t o  t h e  b e a t i n g  h e a r t  o f  P o l a n d

GO ON A TOUR BY OLD COMMUNIST VAN, BUS OR MODERN BUS
The best way to see all faces of Warsaw and feel the spirit of the city! Visit less known 
Warsaw: the remains of the communism, pre-war Warsaw, Jewish Ghetto, and the 
highlights: the Royal Route and the Old Town (Royal Castle, Old Town Square, St. Anna 
Church, Presidential Palace). See modern and green Powiśle area, including the roof 
garden of the Warsaw University.

� Warsaw Essentials
Lovers of culture, art and entertainment will find much to enjoy in Warsaw. Walk around the Old Town, 
the Royal Castle with two original Rembrandt canvases, the Cathedral and the Mermaid Statue. Enjoy 
a stroll along Royal Route, packed with shops and charming cafes. Visit a prime example of social-re-
alism architecture, the tallest building in Poland – the Palace of Culture and Science – with its viewing 
terrace on the 30th floor. Add to this the fact that 1/4 of Warsaw area is covered with green squares 
and gardens… so let yourself enjoy a walk in one of the largest parks – the Royal Łazienki Park or the 
Saxon Garden. Also try a visit to one of the best museums, including the world’s largest collection of 
memorabilia in the Fryderyk Chopin Museum, the National Museum with its impressive Faras Gallery, 
or perhaps the multimedia-filled Warsaw Rising Museum, which will help you understand the identity 
of the city. The evening is yours for dining or clubbing. Go to a Christmas market located at the main 
entrance of PGE Narodowy stadium and try a large variety of local Christmas products.

1

3 Contact:
ADVENTURE WARSAW
adventurewarsaw.pl
office@adventurewarsaw.pl
(+48) 606 22 55 25
(+48) 662 390 815

4h

169 PLN / per person

GO ON A TOUR BY SEGWAY
Guided segway tours in Warsaw for groups as well as private ones. You may take a 
3-hour or 1.5-hour tour and visit the most interesting places in the capital: the Old 
and New Town, Krakowskie Przedmieście Street, former Jewish Ghetto, artistic Praga 
district.

2 Contact:
SEGWAY CITY TOURS
segwaycitytours.pl
office@segwaycitytours.pl 
(+48) 600 310 320

1,5‑3h

from 229 PLN / per person

GO ON A TOUR BY RETRO CAR FIAT 125P
Take a trip with guides who know their city inside out. Their yellow retro cabs will 
take you for an unforgettable ride. It’s a tailor-made offer, depending on your interest. 
Admire the Old Town, the Royal Castle and Park, see the monuments of Jewish com-
munity and those from communist Times. On-board vodka shot and snacks, as well 
as a souvenir photo are included.

1 Contact:
WPT 1313
wpt1313.com
biuro@wpt1313.com
(+48) 22 882 13 13

2,5‑4h

from 75 PLN

Trace the story of Warsaw’s Jewish community by visiting the Ghetto Wall, the Nożyk Synagogue, 
the Jewish Cemetery, and the Museum of the History of Polish Jews POLIN located at the heart of 
what was once the Jewish district, next to the Monument of the Ghetto Heroes. Track locations from 
the movie The Pianist, drop by Grzybowski Square to see Próżna Street with some buildings that 
survived the war, and enjoy a Jewish meal at a traditional restaurant nearby. Footbridge of Memory, 
the luminous installation over Chłodna Street, is a must-see. It is placed where a wooden footbridge 
connecting the big and small ghettos used to be located – it restores the memory of those tragic 
events through multimedia and 3D pictures.

� Judaica

4

Museum of the History of Polish Jews POLIN

GO ON A TOUR BY BIKE
Did you know that in pre-war Warsaw Jews accounted to over 30% of the city pop-
ulation? Did you know that the inventor of Esperanto lived here? Interested in the 
turbulent story of the Warsaw Ghetto? Come to Jewish Warsaw bike tour. They will 
show you the fascinating yet dramatic story of the Jews in Warsaw. Bike rental and 
rain poncho, if necessary, are included.

2 Contact:
STATION WARSAW
stationwarsaw.com
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758

3h

fom 100 PLN / per person

GO ON A TOUR BY RETRO CAR FIAT 125P
Want to know better Warsaw Jewish heritage? If you wonder how much of this amaz-
ing society is still present here, choose their guides. They will drive you around and 
show you the remains of Ghetto Wall, Grzybowski Square with its nearby Synagogue 
and Jewish Theatre. Take a ride to the monument of Ghetto Heroes and to the Jewish 
Cemetery. Hotel pick-up and drop-off and souvenir photo included!

1 Contact:
WPT 1313
wpt1313.com
biuro@wpt1313.com
(+48) 22 882 13 13

2,5h

from 75 PLN

W a r s a w  E s s e n t i a l s

GO ON A WALK
The distance between the only surviving street of the Ghetto and the area of the finan-
cial centre full of skyscrapers is roughly 300 m (0.2 miles). The height record though 
still belongs to an edifice dating back to 1955, which is also more or less when the 
historical Old Town was built. Surprised? Warsaw is the city of cotrasts and paradoxes. 
Discover them with us and get amazed.

TRY POLISH CUISINE 
They are food lovers, vodka experts and guides in one. They won’t tell you about 
pierogi, read your guidebook for that! Instead, try  Food or Vodka Tour for a unique 
experience of Polish cuisine, drinks and culture. You are going to savour with your 
mouth and ears, and you will fall in love with what they are are crazy about. Included: 
multiple food or vodka tastings and written tour summary.

2

1 Contact:
STATION WARSAW
stationwarsaw.com
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758

3h

from 430 PLN / private tour

2 Contact:
EAT WARSAW
eatwarsaw.com
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758

3,5‑4h

from 260 PLN / per person

GO ON A TOUR BY BIKE
Tired of walking? Go ahead and feel the wind in your hair and fresh breeze on your 
face! Try our safe and carefully planned routes to experience and get to know the 
real Warsaw with its best historic heritage, vivid parks, cultural life and some spots 
you will not find in any guidebook. Bike rental, professional guide and rain poncho, if 
necessary, are included.

GO ON A WALK
Orange Umbrella Free Tour is a great introduction to the city. In approx. 2,5 hours 
you’ll see the historical centre of Warsaw, with its most important tourist sites and 
you’ll receive a thorough overview of Warsaw: past and present. The tours run twice 
a day and their professional guides work in the pay-as-you-wish format so the tour is 
suitable for everybody, regardless of the budget.

2 Contact:
STATION WARSAW
stationwarsaw.com
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758

3h

100 PLN / per person

2 Contact:
ORANGE UMBRELLA
orangeumbrella.pl
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758

2,5h

pay as you wish

After World War II, the architects were given the task of rebuilding Warsaw in a new style of design: 
“socialist in content and national in form.” Discover the architectural heritage of socialist-realism in 
Warsaw with a visit to the Palace of Culture and Science, celebrating its 60th anniversary in 2015, 
given by Stalin as a gift from the Soviet Union to the Polish nation. Walk around Parade Square, built 
to host propaganda-filled speeches of the leaders of the People’s Republic of Poland. Then, go to 
the Marszałkowska Housing District and explore Constitution Square with its impressive sculptures 
from the 1950s. To feel the spirit of the past era, try a visit to one of the remaining milk‑bars, fast 
food canteens from that time, offering inexpensive, home-style traditional Polish cooking, and enjoy 
their unique atmosphere. Time has apparently stopped here.

� Social realism
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GO ON A TOUR BY RETRO CAR FIAT 125P
Look for the traces of communist epoch in Warsaw architecture, art and cuisine. Drive 
around in an iconic cabby. Get to know about the times of nonsense, tragic events and 
empty shops or… how the communists wanted to replace lemons. Admire architecture 
of Culture and Science Palace and communist residential districts. Includes: lunch at 
a milk-bar, on-board vodka shot and a souvenir photo.

1 Contact:
WPT 1313
wpt1313.com
biuro@wpt1313.com
(+48) 22 882 13 13

2,5‑4h

from 75 PLN

GO ON A TOUR BY BIKE
Warsaw for nearly 50 years witnessed all the terror and absurd of the communist 
system. Take a bike ride around the city to understand why Polish people love and 
hate the Palace of Culture and Science, what they think of 1945 liberation and why 
they are proud of 1989. Listen about the comedy of everyday chores but also horrors 
of life under the eye of the Big Brother. Bike rental is included.

2 Contact:
STATION WARSAW
stationwarsaw.com
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758

3h

fom 100 PLN / per person

GO ON A TOUR BY OLD MILITIA VAN
Feel the communist era and pop inside old militia van! See the Constitution Square and 
the Ministry of Agriculture, examples of utopian plans of post-war city reconstruction. 
Discover the Palace of Culture and Science, a gift from “Uncle” Stalin, and the very 
heart of socialism – former Party Houses. See the longest building in Warsaw and 
visit the Museum of Life under Communism.

Contact:
ADVENTURE WARSAW
adventurewarsaw.pl
office@adventurewarsaw.pl
(+48) 606 22 55 25
(+48) 662 390 815

3h

149 PLN / per person
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MONITORING 
INFRASTRUKTURY MICE 
Warsaw Convention Bureau na bieżąco monitoruje wiedzę  
i statystyki warszawskiego rynku spotkań.

Co roku wydawany jest katalog obiektów konferencyjnych  
i eventowych „Warsaw conference & gala dinner venue 
guide”, dostępny także w wersji elektronicznej na stronie war-
sawconvention.pl. Jest on przewodnikiem po Warszawie jako 
międzynarodowej destynacji spotkań, czyli najbardziej atrak-
cyjnym i profesjonalnym w Polsce miejscu organizacji kon-
gresów, targów, eventów i wydarzeń incentive. W  katalogu 
zebrano najważniejsze warszawskie obiekty konferencyjne  
i eventowe, zaś  kluczowe z nich, reprezentujące członków 
WOT, otrzymały szczegółowy rozbudowany opis. Przedsta-
wiono w nim również najlepsze produkty i usługi MICE ofero-
wane przez rekomendowane firmy z warszawskiego rynku 
oraz restauracje najczęściej wybierane przez międzynarodo-
wych klientów Warsaw Convention Bureau. ■

Katalog, jako narzędzie dla zagranicznych oraz polskich 
planistów spotkań dystrybuowany był w 2015 roku wśród 
klientów wydarzeń branżowych, w których WCB brało 

udział: MCE CEE 2015 Warsaw, IMEX Frankfurt, IBTM Bar-
celona oraz w trakcie Forum Branży Eventowej, które odby-
ło się w styczniu 2016. Drukowaną edycję wysłano również 
do ponad 30 kluczowych agencji MICE w Europie oraz po-
nad 90 agencji marketingowych, reklamowych i PR w Pol-
sce. Katalog jest również przekazywany wszystkim uczest-
nikom wizyt studyjnych i fam tripów, które przeprowadza 
WCB oraz w trakcie wszystkich spotkań branżowych WCB  
i WOT. Jednocześnie wersję elektroniczną katalogu pobra-
no z naszej strony ponad 1200 razy. ■

WSPIERANIE WYDARZEŃ 
MATERIAŁAMI 
INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ
W 2015 wydano łącznie 91 522 broszur dla uczestników 131 
wydarzeń. W ramach tej współpracy organizatorom przeka-
zywana jest oferta warszawskich produktów i usług tury-
stycznych – w 2015 pilotażowo przygotowana została oferta 
Warsaw City Tours. W trakcie tych działań zbierane są 

szczegółowe informacje o wydarzeniach i ich organizato-
rach, z których część reprezentuje potencjał do pozyskiwa-
nia w przyszłości wydarzeń do Warszawy. ■

Poniższy wykres prezentuje sezonowość wydarzeń, które 
Warsaw Convention Bureau wspiera materiałami informacji 
turystycznej. Na uwagę zasługuje również fakt, że pomimo 
iż przeciętny organizator zgłasza się z prośbą o przekaza-
nie mu materiałów zaledwie z 3 tygodniowym wyprzedze-
niem, każdy z trafiających do Warsaw Convention Bureau 
wniosków jest realizowany. ■

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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Liczba wydarzeń wspieranych materiałami

Sezonowość wydarzeń wspieranych materiałami

Zachęcamy do pobierania folderów o Warszawie w formie plików pdf. 
http://www.warsawtour.pl/broszury
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WARSAW – A MODERN 
EUROPEAN METROPOLIS

WARSZAWA – NOWOCZESNA 
METROPOLIA EUROPY Warsaw's skyline | Panorama Warszawy

WARSAW – MEETINGS 
DESTINATION

WARSZAWA – MIEJSCE 
SPOTKAŃ

Due to its location in Central Europe, Warsaw is the largest and the most important 
scientific and business destination in Poland. It is Central and Eastern Europe’s common 
meeting ground for political and scientific conferences, and business and cultural events. 
Numerous institutions and organizations from these countries have their offices in 
Warsaw, which naturally generates a constant flow of ideas, innovations and capital.
Over the course of the last decade, Warsaw has been a major beneficiary of EU fund-
ing, which has resulted in dozens of billions of PLN being invested in development, 
modernizing public transport, construction of new sports venues, education, culture, 
and the creation of friendly city spaces.

Warszawa jest największym i najważniejszym miejscem spotkań dla wydarzeń naukowych 
i biznesowych w Polsce. Wynika to między innymi z usytuowania stolicy na mapie Europy. 
To tutaj łączą się interesy polityczne, ekonomiczne, naukowe i kulturowe całego regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej. Liczne instytucje i organizacje z tych obszarów mają 
tutaj swoje siedziby, w naturalny sposób gwarantując napływ idei, innowacji i kapitału. 
W ciągu minionej dekady Warszawa była jednym z największych beneficjentów środków 
unijnych, dzięki czemu przeznaczono dziesiątki miliardów złotych na rozwój, moderni-
zację transportu, budowę nowych obiektów sportowych, edukację, kulturę i tworzenie 
przyjaznej przestrzeni miejskiej. 

• 2nd place according to PWC IPO 
Watch Europe ranking for the 
number of debuts on stock market 
in 1st quarter of 2014.

• 6th place in the Business 
Friendliness category according to 
European Cities And Regions Of 
The Future 2014/15.

• 8th place in the most attractive city 
for investment in 2014 category 
according to the European Real 
Estate Investors Intentions 2014 
ranking.

City Leader

W Warszawie każdego roku odbywa się około 25 000 wydarzeń biznesowych (kongresy, 
konferencje, targi, wydarzenia motywacyjne, eventy). Warszawa jest niekwestionowa-
nym liderem pod względem liczby wydarzeń biznesowych i naukowych w Polsce. Ma też 
najwyższą z polskich miast pozycję w rankingu International Congress and Convention 
Association (ICCA), najważniejszej międzynarodowej organizacji branży kongresowej. 
W niniejszej publikacji zostało wyselekcjonowanych 91 najważniejszych obiektów 
konferencyjnych i eventowych Warszawy: 19 obiektów kongresowych, 31 hoteli konfe-
rencyjnych, 41 inne obiekty (muzea, teatry, uczelnie, które posiadają sale konferencyjne).
Z punktu widzenia branży spotkań Warszawa dysponuje najlepszą bazą hotelową do 
celów konferencyjnych – ponad 26 tys. miejsc noclegowych w skategoryzowanych 
hotelach, w tym ponad 12 tys. miejsc w hotelach 4 i 5-gwiazdkowych. 
Mając do dyspozycji ponad 90 połączeń lotniczych z 46 krajami, dwa warszawskie 
lotniska obsługują prawie połowę ruchu pasażerskiego w Polsce. Tutaj też znajduje się 
najwięcej firm świadczących usługi okołokonferencyjne i cateringowe.

PGE Narodowy Stadium | PGE Narodowy Stadion

Roof gardens – attraction of the University of Warsaw Library | Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego

1

2
Warsaw hosts about 25 000 business events (congresses, conferences, fairs, incen-
tives, meetings) every year. The city is the undisputed leader in terms of the number of 
business and scientific events held in Poland. Of all the Polish cities, Warsaw has the 
highest rank in the International Congress and Convention Association (ICCA) ratings.
This guide presents a selection of 91 most important conference and event venues 
in Warsaw. This includes: 19 congress venues, 31 hotels with conference capabilities 
and 41 other types of venue (museums, theatres, and university conference rooms).
From the meeting industry perspective, Warsaw offers the best range of hotels for 
conference requirements – over 26 000 beds in classified hotels, and over 12 000 
beds in four- and five-star hotels.
Warsaw offers over 90 flight connections to 46 countries around the world. The city’s 
two airports handle nearly half the passenger traffic in Poland. The highest number 
of companies providing conference catering services is also located in the capital.

WARSAW MICE 
INFRASTRUCTURE – 
CONFERENCE HOTELS

WARSZAWSKA 
INFRASTRUKTURA 
MICE – HOTELE 
KONFERENCYJNE

Warsaw has the advantage of having the highest number of four- and five-star hotels. 
The majority represent international hotel chains such as Accor, Best Western, Carlson 
Rezidor, Hilton, InterContinental, Marriott, Starwood, as well as others of interest that 
represent Polish hotel groups. Most of the hotels are located in the city centre, and 
many of them are within walking distance of each other.

Warsaw city centre | Centrum Warszawy

Warszawa posiada największą w Polsce liczbę hoteli 4 i 5-gwiazdkowych, z których 
większość reprezentuje międzynarodowe sieci hotelowe, takie jak Accor, Best Western, 
Carlson Rezidor, Hilton, InterContinental, Marriott, Starwood oraz kilka interesujących 
polskich marek. Większość z tych hoteli jest dogodnie zlokalizowana w ścisłym centrum 
miasta w niewielkiej odległości od siebie (możliwej do przebycia piechotą).
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www.warsawtour.pl
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 MICE products & services 

HELLO POLAND DMC

DMC/Tour operator

Your MICE contact
Twój kontakt MICE:
Patrycja Werema
tel.: +48 501 952 474
pati@hellopoland.eu
Agnieszka Słowik
tel.: +48 602 693 759
agnes@hellopoland.eu
www.flowertravel.pl Say “Hello”, think “Poland”! Welcome 

to Hello Poland. We are tour operator 
who handles incoming MICE tours to our 
beloved country – Poland. Our offer is 
developing by a team of people, to whom 
tourism is a passion, a hobby and the 
possibility to meet new people and make 
their dreams come true. We have been 
in the tourism industry for more than 17 
years. Hundreds of completed projects 
and thousands of satisfied customers – 
this is a hallmark we take pride in.
Our motto is: Only a life lived for others 
is worth living – Albert Einstein.

Powiedz „Hello”, pomyśl „Poland”! Wita-
my w Hello Poland. Jesteśmy operatorem 
turystycznym zajmującym się turystyką 
przyjazdową sektora MICE do naszego 
ukochanego kraju – Polski.
Naszą ofertę opracowuje zespół ludzi, 
dla których turystyka jest pasją, hobby 
oraz możliwością poznawania nowych 
ludzi i spełniania ich marzeń. Na rynku 
usług turystycznych istniejemy od ponad 
17 lat. Setki zrealizowanych projektów 
i tysiące zadowolonych klientów – to 
wizytówka, którą możemy się pochwalić.
Nasze motto to: „Tylko życie poświęco-
ne innym warte jest przeżycia.” – Albert 
Einstein.

Day by Hello Poland
By entrusting us with the organisation of 
your event, you can be sure that partici-
pants will leave Warsaw full of enthusi-
asm and eager to return soon.

What do we offer?
After intensive business meetings in un-
common places such as the former fac-
tory of… shoes now serving as a trendy 
conference and events venue, we will 
take our guests on a cruise along the 
Vistula river, showing the city from a dif-
ferent perspective and providing enter-
tainment by performances of traditional 
Warsaw ballads or perhaps modern mu-
sic played by cool Polish DJs.
Polish cuisine will be presented not 
only in a traditional way, predominantly 
dumplings and soup, but also in a so-
phisticated way, not far removed from 
trends in London or Paris. We will ar-
range a golf clinic in one of the two golf 
courses beautifully situated near War-
saw. We will also invite you for a shop-
ping spree, suggesting what to bring back 
home apart from fond memories. We 
will follow Warsaw's Chopin Trail, and 
learn about the fascinating, difficult his-
tory of Warsaw Jewry as we follow the 
Jewish Heritage Trail. We will discover 

Dzień według Hello Poland
Powierzając nam obsługę swojego even-
tu, masz pewność, że twoi goście wyjadą 
pełni wrażeń i z chęcią powrotu. 

Co proponujemy?
Po intensywnych spotkaniach bizneso-
wych w nietuzinkowych miejscach, ta-
kich jak była fabryka… butów – obecnie 
służąca jako modne miejsce konferencji 
i spotkań, zabierzemy naszych gości na 
rejs po Wiśle, pokazując miasto z innej 
perspektywy i zapewniając zabawę przy 
dźwiękach tradycyjnych warszawskich 

the hidden treasures of the Palace of 
Culture and Science, showing places 
usually inaccessible to tourists. Finally 
in the socialist-realist interiors of the 
Gothic Hall of the Palace of Culture we 
will organise a dinner with a toast on the 
terrace with the best panoramic view 
of the city!

ballad lub nowoczesnej muzyki granej 
przez znanych polskich DJ-ów.
Zaprezentujemy kuchnię polską nie tylko 
w wydaniu tradycyjnym, gdzie dominują 
pierogi i żurek, ale i nowoczesnym, nie 
odbiegającym od trendów Londynu czy 
Paryża.
Zorganizujemy akademię golfa w jednym 
z dwóch pól golfowych pięknie położo-
nych w okolicach Warszawy.
Zaprosimy na zakupowe szaleństwo, 
podpowiadając, co warto zabrać ze sobą 
do domu, oprócz miłych wspomnień. 
Ruszymy poznać Warszawę szlakiem 
Chopina, zapoznamy z fascynującą, choć 
niełatwą historią Warszawy, prowadząc 
gości szlakiem żydowskim. Odkryjemy 
także tajemnice Pałacu Kultury i Nauki, 
ukazując miejsca na co dzień niedostęp-
ne dla przeciętnego turysty. A na ko-
niec w socrealistycznych wnętrzach Sali 
Gotyckiej Pałacu Kultury zorganizujemy 
kolację, wznosząc toast na tarasie wido-
kowym z najlepszą panoramą miasta!
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DMC

Your MICE contact
Twój kontakt MICE:
Kamil Kurak
tel.: +48 22 819 07 99
tel.: +48 505 159 875
kamil.kurak@travel-expert.pl
www.travel-expert.pl

 MICE products & services 

Travel Expert has 8 years' experience in 
the Polish market. One of its main area 
of activity is meeting and conference 
organisation, both in Warsaw and other 
parts of Poland. Our services include ex-
ecution of conferences, business meet-
ings, board meetings and incentive tours 
for employees and business partners. It 
will be our pleasure as your local partner 
to provide complex solutions for your 
stay in the capital of Poland, booking 
airline tickets and hotel rooms, arranging 
transfers, offering insurance and provid-
ing leisure time options in the form of 
optional trips and cultural events.

Travel Expert działa na rynku już 8 lat. 
Jednym z naszych głównych obszarów 
działalności jest organizacja spotkań 
i konferencji w Warszawie i innych częś-
ciach Polski. Oferujemy przeprowadze-
nie konferencji, spotkań biznesowych, 
posiedzeń zarządów i wyjazdów moty-
wacyjnych dla pracowników i partnerów 
biznesowych. Jako organizator podróży 
chętnie zajmiemy się kompleksowym 
przygotowaniem Państwa pobytu w sto-
licy Polski. Od rezerwacji biletów lotni-
czych i miejsc hotelowych poprzez zor-
ganizowanie transferów i ubezpieczeń aż 
po wypełnienie Państwa czasu wolnego 
wycieczkami fakultatywnymi i imprezami 
rozrywkowo-kulturalnymi.

Travel Expert services include:
 – Warsaw thematic walks (Chopin’s 
Warsaw, Judaica, Modern Warsaw, 
Socialist realism)

 – sports events for conference partic-
ipants (tennis, table tennis, badmin-
ton, squash, volleyball, basketball, and 
football tournaments)

 – cultural and gastronomic events (an 
afternoon or an evening in one of War-
saw's music theatres, a dinner offering 
the best Polish cuisine)

 – one or two day trips to the most beau-
tiful sites of the Mazovia region or best 
tourist attractions of Poland

Our active participation in numerous 
tourist and MICE organisations gives us 
direct access to the best offers and prices 
available on the Polish market.

W naszej ofercie znajdują się: 
 – tematyczne spacery po Warszawie 
(Warszawa Chopina, Warszawa ży-
dowska, Nowoczesna Warszawa, War-
szawa z czasów komunizmu);

 – organizacja imprez sportowych dla 
uczestników konferencji (turnieje te-
nisa, tenisa stołowego, badmintona, 
squasha, siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej;

 – oferta kulturalno-gastronomiczna (po-
południe i wieczór w jednym z war-
szawskich teatrów muzycznych lub 
filharmonii + kolacja w jednej z naj-
lepszych restauracji z kuchnią polską;

 – 1 lub 2-dniowe wycieczki do najpięk-
niejszych zakątków Mazowsza i naj-
większych atrakcji w całej Polsce.

Poprzez aktywny udział w wielu orga-
nizacjach turystycznych i branżowych 
mamy bezpośredni dostęp do najlep-
szych ofert i cen na rynku polskim.

BACK TO TABLE OF CONTENTS

87HOTELE KONFERENCYJNE86

DOUBLETREE BY HILTON 
HOTEL & CONFERENCE 
CENTRE WARSAW

   

ul. Skalnicowa 21
04-797, Warszawa
tel.: +48 22 278 00 20
fax: +48 22 278 00 01
DoubleTreeWarsaw.sales@Hilton.com
www.hiltoneasteurope.com/pl-pl

Your MICE contact
Twój kontakt MICE:
tel.: +48 22 278 00 61
fax: +48 22 278 00 01
DoubleTreeWarsawSales@Hilton.com 

Hotel DoubleTree by Hilton Warsaw po-
łożony jest w spokojnej i najbardziej ma-
lowniczej części Warszawy. W przestrze-
niach hotelu zaprojektowano światowej 
klasy strefę SPA & Wellness, w której 
znajduje się 18 gabinetów zabiegowych, 
kompleksowo wyposażona siłownia 
i studio cardio Fitness by Precor® oraz 
sala do zajęć Reebok University Fitness 
Partner, a także jedyny w Warszawie ba-
sen z niskozasoloną wodą. Pełna oferta 
atrakcyjnych pakietów Day SPA i człon-
kostw Fitness & Wellness dostępna jest 
dla wszystkich gości hotelu oraz miesz-
kańców Warszawy. 

Lokalizacja:
• Najbliższa stacja metra: Centrum
• Odległość do stacji metra: >3 km
• Odległość od centrum miasta: 12 km
• Czas dojazdu do centrum miasta: 15 min
• Odległość od lotniska: 19 km
• Czas dojazdu na lotnisko: 30 min

Zakwaterowanie i udogodnienia:
• Całkowita liczba miejsc noclegowych: 700 
• Liczba apartamentów: 3 
• Liczba pokoi ogółem: 359 
• Liczba pokoi 1-osobowych: 40
• Liczba pokoi 2-osobowych (2 oddzielne 

łóżka): 319 
• Liczba pokoi 2-osobowych (1 łóżko): 101 
• Parking/liczba miejsc: 200
• Garaż/liczba miejsc: 149

Situated in tranquil landscaped gardens, 
the DoubleTree by Hilton Warsaw in-
cludes 360 guestrooms, 20 conference 
rooms, and a grand 2,000 square metre 
ballroom, capable of accommodating 
up to 2,000 people. Guests wishing to 
unwind can take advantage of the many 
treatments on offer at the hotel’s state of 
the art spa, which includes 18 dedicated 
treatment rooms, and a relaxing 25-me-
tre indoor saltwater swimming pool. 

Location:
• Nearest metro station: Centrum
• Distance to the metro station: >3 km
• Distance to the city centre: 12 km
• Time to get to the city centre: 15 min
• Distance from the airport: 19 km
• Time to get from the airport: 30 min

Accommodation and facilities:
• Total number of beds: 700
• Apartments: 3
• Total no. of rooms: 359
• Single rooms: 40
• Twin rooms: 319
• Double rooms: 101
• Car park: 200
• Garage: 149

CONFERENCE HOTELS
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KALENDARZ 
WARSZAWSKICH 
WYDARZEŃ MICE
Na stronie Warsaw Convention Bureau funkcjonuje kalen-
darz warszawskich wydarzeń MICE, którego celem jest: 

1.  budowanie wiedzy o wielkości i charakterystyce lokalne-
go rynku spotkań

2.  budowanie bazy konferencji dla projektu „Komercjaliza-
cja turysty konferencyjnego”

3.  udostępnienie organizatorom wydarzeń dodatkowej plat-
formy do promocji swoich wydarzeń. 

Na koniec 2015 w kalendarzu znajduje się 1941 wydarzeń 
na lata 2014-2020.

Jednym z celów WCB na rok 2016 jest lepsze dostosowanie 
kalendarza do potrzeb lokalnej branży MICE. ■

 

DANE O LOKALNYM 
RYNKU SPOTKAŃ 
W 2015 roku podjęto decyzję o wznowieniu realizacji pro-
jektu raportu „Przemysł Spotkań w Warszawie”. W wyniku 
rozstrzygnięcia ogłoszonego na koniec roku międzynaro-
dowego konkursu na zakup szczegółowych danych o wiel-
kość i charakterystyce lokalnego rynku konferencyjnego, 
dane te zostały zakupione od firmy Z-Factor. W pierwszej 
kolejności przekazano je do Poland Convention Bureau  
– Polskiej Organizacji Turystycznej, aby stanowiły meryto-
ryczny wkład do raportu „Przemysł Spotkań i Wydarzeń  
w Polsce”. Następnie zlecono opracowanie tych danych  
w formie bardziej szczegółowego raportu dla samej War-
szawy – „Przemysł Spotkań w Warszawie 2015”. Obydwa 
opracowania miały swą premierę 14 marca 2016 roku, pod-
czas „Poland Meetings Destination”, konferencji otwierają-
cej całotygodniowy cykl spotkań polskiej branży spotkań 
„Meetings Week Poland 2016” (14-18.03.2016). ■

BADANIA TURYSTYCZNE
WOT regularnie przekazują swoją wiedzę i kluczowe 
statystyki nt. rynku spotkań do Urzędu Miasta. 

Ponadto Warsaw Convention Bureau aktywnie pracuje  
w zespole „Banku Informacji o mieście”, projektu Biura Fun-
duszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie 
m.st. Warszawy oraz w zespole ds. badań turystycznych, 
powołanym z inicjatywy Stołecznego Biura Turystyki  
w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Celem prac zespołu ds. bada turystycznych jest stworzenie 
nowego modelu badań (zarówno turystyki indywidualnej 
jak i biznesowej), który będzie uwzględniał potrzeby naj-
ważniejszych interesariuszy takiego opracowania i pozwoli 
na prowadzenie systematycznych porównań z innymi mia-
stami Polski. Z inicjatywy Stołecznego Biura Turystyki zaan-
gażowane zostały Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk,  
a w każdym z tych miast powstał analogiczny zespół roboczy. 

Kluczowe badania na temat turystyki w Warszawie w tym 
wydane przez Stołeczne Biuro Turystyki opracowanie „War-
szawa przyjazna turystom. Raport 2014” dostępne jest na 
stronie www.wot.waw.pl/dokumenty/badania ■

KONSULTACJE 
BRANŻOWE  
O CENTRUM  
KONGRESOWYM
W maju 2015 powołany został międzyresortowy zespół ro-
boczy do spraw zagospodarowania przestrzeni wokół Sta-
dionu Narodowego, w skład którego to zespołu wchodził 
również Urząd m.st. Warszawy, reprezentowany osobiście 
przez Zastępcę Prezydenta Michała Olszewskiego. Na po-
trzeby prac zespołu, Warsaw Convention Bureau przepro-
wadziło konsultację branżową dotyczącą kluczowych za-
gadnień związanych z pojawieniem się centrum kongre- 
sowego w Warszawie. Raport z badania, ogłoszony 10 
grudnia 2015 w trakcie konferencji Warsaw Economic Hub, 
potwierdza, że Warszawa jest  infrastrukturalnie gotowa na 
powstanie obiektu kongresowego dla 5000 – 10 000 uczest-
ników (np. liczba pokoi w hotelach 4* i 5*, liczba dostawców 
usług MICE i towarzyszących, restauracji, taksówek, etc.) 
oraz że stolica jest koniunkturalnie w najlepszym momencie 
na powstanie takiego centrum. Większość ankietowanych 
uważa, że w okresie wysokiego sezonu zainteresowanie 
Warszawą ze strony organizatorów jest większe niż dostęp-
ność w obiektach i jednocześnie prognozuje wzrost liczy 
wydarzeń na polskim i międzynarodowym rynku w ciągu 
najbliższych 10 lat. Raport jest  do  pobrania ze strony  
www.wot.waw.pl ■
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Promocją Warszawy jako destynacji turystyki indywidula-
nej i turystyki leisure zajmuje się wspólnie Stołeczne Biuro 
Turystyki i Warszawska Organizacja Turystyczna. ■

Pod koniec 2014 na spotkaniu przedstawicieli branży tury-
stycznej z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Michałem 
Olszewskim zainicjowano wspólne działania promo-
cyjne miasta i branży. Idea zakładała zachęcanie no-
wych podmiotów do wstąpienia do WOT i przeznaczenie 
wszystkich nowych składek na budżet wspólnie uzgodnio-
nych działań promocyjnych. Zarząd WOT uchwalił w budże-
cie na 2015 kwotę 72 tys. zł (kwota z VAT) jako budżet po-
czątkowy na kampanię promocyjną. Biuro WOT przygotowa-
ło analizę scenariuszy i wycenę możliwych działań promocyj-
nych na kilku rynkach zagranicznych. Decyzja o wyborze 
rynku podyktowana była wielkością zgromadzonych środków. ■

Celem prowadzonych działań ma być w długim okresie 
wzrost ruchu turystycznego w okresach niższego obłożenia 
w hotelach czyli w okresie letnim (lipiec-sierpień) i okresie 
zimowym okołoświątecznym (grudzień – styczeń). ■

Uzgodniono, że działania promocyjne obejmą:

1.  Zbudowanie strony promującej Warszawę ofertą człon-
ków WOT – warsawcitybreak.com, początkowo tylko  
w języku angielskim, później także w szwedzkim, na 2015 
planowana jest niemiecka wersja strony

2.  Zainicjowanie i regularne prowadzenie kalendarza wyda-
rzeń w Warszawie dla turysty zagranicznego na stronie 
warsawcitybreak.com

3.  Przeprowadzenie promocyjnej kampanii letniej na rynku 
brytyjskim i szwedzkim

4.  Przeprowadzenie promocyjnej kampanii zimowej na ryn-
ku szwedzkim – budżet powiększony przez finansowy 
wkład Polskiej Organizacji Turystycznej. ■
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Share your Warsaw experience:

TURYSTYKA INDYWIDUALNA  
I INTEGRACJA BRANŻY

Zaplanuj weekend w Warszawie  

Zobacz więcej na: warsawcitybreak.com

Noc Muzeów Chopin i jego Europa Wianki nad Wisłą Jazz na Starówce Warszawa Singera

Jeśli chcesz dołączyć do tego programu skontaktuj się:
mateusz.czerwinski@warsawconvention.pl

Jeśli chcesz dołączyć do WOT skontaktuj się:
office@onewarsaw.com

W RAMACH  WARSZAW-SKIEJ ORGANIZACJI  
TURYSTYCZNEJ DZIAŁA PROGRAM PARTNERSKI 
WARSZAWA MICE



KAMPANIA PROMOCYJ-
NA – ODSŁONA LETNIA, 
WIELKA BRYTANIA  
I SZWECJA
Zarząd WOT potwierdził rekomendację dyrektora biura  
i wybrał firmę MEDIA PERFORMANCE jako firmę do prze-
prowadzenia kampanii internetowej. 

Kampania banerowa trwała od 1 czerwca do 4 sierpnia 
2015 r. Źródła kampanii: Search, GDN/ mGDN, Performan-
ce Display DBM, Remarketing, Facebook. Budżet brutto 
wynosił: 44 587, 58 PLN (w tym wynagrodzenie agencji). 
Reklamę wyświetlono 2 379 804 razy na rynku brytyjskim 
oraz 1 709 741 razy na rynku szwedzkim. Kampania wyge-
nerowała 10 696 klików w tym 6776 klików na rynku brytyj-
skim oraz 3920 klików na rynku szwedzkim. Średni CPC 
wynosił 3,32 PLN. ■

W okresie trwania kampanii Google Analytics odnotował na 
landing page’u:

■  11 374 sesji (7 563)

■  9 380 użytkowników ( 7 550)

■  20 516 odsłon (10 713)

■  1,80 strony/ sesja (1,42)

■  00:01:08 średni czas trwania sesji (00:00:28)*

W nawiasach podano liczby właściwe dla źródeł kampanii.

*  Wyniki te mogą być zaniżone z uwagi na specyfikę witryny 
m.in. wiele odesłań do stron partnerów.

Szczegółowy raport z kampanii został przygotowany przez 
firmę Media Performance, zaprezentowany członkom na 
spotkaniu pod koniec lipca 2016. Podsumowania dostęp-
ne są w siedzibie biura WOT. ■

Przykładowe banery:
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KAMPANIA PROMOCYJ-
NA – ODSŁONA ZIMOWA, 
SZWECJA
Pozostałe po I etapie kampanii środki ok. 54 500 PLN  
+ nowe składki zdecydowano przeznaczyć na wspólne 
działania promocyjne z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej 
Organizacji Turystycznej w Sztokholmie. Prowadzone dzia-
łania obejmowały:

1.  Zorganizowanie kampanii internetowej – konkurs wiedzy 
o Warszawie (współfinansowany przez POT)

2. reklama w magazynie pokładowym linii SAS Traveller. ■

Kampania trwała od 1 października do 11 listopada 2015 r. 

Prowadzona była poprzez emisję banerów internetowych, 
wysyłkę mailingów do bazy POT, wysyłkę newselterów do 
bazy WOT, aktywność w mediach społecznościowych.

Banery na portalach turystycznych i inspiracyjnych wyge-
nerowały w sumie 2 582 513 wyświetleń, a dzięki newslette-
rom, działaniom w mediach społecznościowych oraz publi-
kacji w prasie kampania wygenerowała 2 858 394 wy-
świetleń i szacuje się, że trafiła do 594 521 odbior-
ców. Do konkursu zgłosiło się 726 osób.

Nagrody w konkursie były ufundowane z budżetu kampanii 
i przez partnerów WOT: hotel Bristol, Sofitel, Intercontinental, 
a także Eat Warsaw, Adventure Warsaw i Warsaw Pass. ■

Przykładowe banery: 
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Ponadto zrealizowano mailingi do bazy zagranicznych kon-
taktów WOT i WCB. 



W ramach prowadzonych w 2015 działań promocyjnych 
Warszawska Organizacja Turystyczna wzięła udział jako 
wystawca w targach BIT Mediolan 2015. Na potrzeby tar-
gów wydano specjalne wydawnictwo „Visit Warsaw this 
year” w języku włoskim i angielskim promujące Warszawę  
i członków WOT. Po targach we współpracy ze Stołecznym 
Biurem Turystyki przeprowadzono podsumowanie zebra-
nych kontaktów i wysłano odpowiedzi na zapytania. Baza 
kontaktów zebranych na targach zasiliła bazę mailingową. ■

W listopadzie 2015 WOT zorganizowała stoisko Warszawy  
i członków WOT na tragach TT Warsaw. Dla wystawców  
z 47 krajów przygotowano pilotażowo ofertę zwiedzania we 

współpracy z członkami WOT, którzy zadeklarowali uczest-
nictwo w tym programie. W specjalnie wydanym wydawnic-
twie promowano konkretne oferty wycieczkowe. Oferta ta 
została też wysłana mailem do całej bazy kontaktów orga-
nizatora targów. Targi TT Warsaw odwiedziło ponad 18 ty-
sięcy odwiedzających w tym ponad 11 tysięcy klientów biz-
nesowych, ponad 800 gości VIP w tym 45 Ambasadorów  
i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, ponad 200 
przedstawicieli mediów. 

Program docierania z ofertą zwiedzania Warszawy do wy-
stawców i uczestników konferencji będzie kontynuowany  
w 2016 roku. ■
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Wizyta amerykańskich tour  
operatorów we współpracy z Liberty 
International 
W dniach 8–9 marca 2015 r. Warszawska Organizacja Tury-
styczna wzięła udział w organizacji fam tripu dla grupy 10 
osób – 8 touroperatorów i 2 koordynatorów z USA z seg-
mentu luxury travel. Organizatorem fam tripu była firma 
Ker&Downey, uczestnicy zaś byli członkami konsorcjum Si-
gnature zainteresowanymi sprzedażą tourów planowanych 
przez Ker & Downey oraz po jednym przedstawicielu firm 
Ker&Downey i Signature. Fam trip obejmował kilka miast  
w Europie: Kraków, Warszawę, Budapeszt, Bratysławę oraz 
Pragę. Koordynatorem głównym całej wizyty w Polsce była 
Liberty Travel (Roman Mioduszewski). Materiały promocyj-
ne dotyczyły zarówno promocji Warszawy jako destynacji 
kongresowe (Katalog „Warsaw Conference & Gala Dinner 
Venue Guide”) jak i destynacji turystyki indywidualnej wraz 
z promocją warszawskiej oferty kulturalnej. Partnerem fam 
tripu były hotele Starwood.

Po zakończeniu fam tripu do uczestników wizyty zostało 
przesłane podziękowanie za obecność i zachęta by odwie-
dzić Warszawę. A potem kilkukrotnie informacje o ofercie 
Warszawy. ■

CIEKAWOSTKI / KOMENTARZE

Podczas zwiedzania dało się w grupie zauważyć duże zain-
teresowanie i zaskoczenie burzliwą historią Warszawy oraz 
mocnymi powiązaniami z kulturą żydowską. Hotel Bristol ze-
brał bardzo pozytywne opinie, wielu tour operatorów podkre-
ślało, że zrobił na nich największe do tej pory wrażenie  
w porównaniu z hotelami, w jakich byli. ■

Wizyta izraelskich tour operatorów
W 2015 roku WOT we współpracy z oddziałem PLL LOT  
w Tel Aviwie i Stołecznym Biurem Turystyki dwukrotnie go-
ściła wizytę izraelskich tour operatorów zainteresowanych 
zarówno historią jak i przede wszystkim turystyką zakupo-
wą w Warszawie. Elementem wizyty było spotkanie – pre-
zentacja Warszawy i spotkanie z tour operatorami – człon-
kami WOT. ■

Wizyta tour operatorów  
z Kazachstanu
WOT wsparła zorganizowaną przez POT wizytę tour opera-
torów z Kazachstanu. W czasie kolacji zaprezentowano 
Warszawę i umożliwiono dyskusję i wymianę kontaktów  
z tour operatorami zrzeszonymi w WOT. ■

Materiał dziennikarza Richarda Varra po wizycie w Warszawie
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WIZYTY TOUR 
OPERATORÓW  
I DZIENNIKARZY
Warszawska Organizacja Turystyczna w ra-
mach działań statutowych wspiera w miarę 
możliwości budżetowych wizyty touroperator-
skie. Warunkiem wsparcia wizyty jest możli-
wość prezentacji Warszawy przez biuro WOT  
i zorganizowania spotkania z lokalnym ryn-
kiem branży turystycznej zrzeszonej w WOT. ■

Wizyty tour operatorskie służą budowaniu baz 
kontaktów. Cyklicznie do osób które odwiedzi-
ły Warszawę w ramach wizyt są wysyłanie ma-
ilingi promujące Warszawę i członków WOT.

Wizyty dziennikarskie obsługuje głównie Sto-
łeczne Biuro Turystyki. WOT zajmuje się tym 
działaniem tylko w wyjątkowych przypadkach. 
W 2015 gościliśmy 5 dziennikarzy (z Niemiec  
i USA). ■



100 metrów od metra
W 2015 kontynuowana była idea organizacji spacerów  
– zwiedzania Warszawy. Zorganizowano ją przy okazji festi-
walu „Warszawa jest trendy” we współpracy ze stowarzy-
szeniem Monopol Warszawski. ■

Warszawa przyjazna turystyce
WOT na wniosek swoich członków zainicjowała program 
„Warszawa przyjazna turystyce”. W ramach tego programu 
zbierane są postulaty i inicjatywy, które mogą wpłynąć na 
poprawę rozwoju turystyki w Warszawie. Postulaty zostały 
zebrane w postaci dokumentu dostępnego na stronie WOT.

Dokument stanowi załącznik nr 2 do raportu. ■

Cykliczne spotkania z mediami
WOT rozpoczęła cykliczne spotkanie z mediami turystycz-
nymi w celu promocji Warszawy i budowania platformy 
współpracy. W lipcu 2015 we współpracy z hotelem IBIS 
Stare Miasto odbyło się spotkanie z przedstawicielami me-
diów pod hasłem „Warszawa pełna niespodzianek” – gdzie 
promowano ofertę Warszawy dla turystów na lato. W listo-
padzie zorganizowano we współpracy z hotelem Marriott 
spotkanie „Świątecznie w Warszawie” promujące Warsza-
wę na przyjazdy świąteczne i poświąteczne. ■

Baza zdjęć
W 2015 WOT przygotowała i udostępniła dla członków WOT 
bazę zdjęć Warszawy w różnych porach roku. Baza jest sta-
le rozbudowywana. Ponadto na stronie WOT regularnie za-
mieszczane są filmy promocyjne Warszawy, badania tury-
styczne, informacje o inwestycjach wpływających na wzrost 
atrakcyjności turystycznej Warszawy.

Kalendarz wydarzeń w Warszawie dla 
turysty zagranicznego
WOT prowadzi na stronie warsawcitybreak.com kalendarz 
wydarzeń w Warszawie dla turysty zagranicznego. Zachę-
camy do jego szerokiej promocji! ■

Integracja branży, rozwój organizacji
Spotkania członkowskie są platformą generowania inicja-
tyw i postulatów branży. Przez cały rok odbywały się cy-
kliczne spotkania członków, a także spotkania z instytucja-
mi które mogą stać się członkami Stowarzyszenia w przy-
szłości. Ponadto stowarzyszenie stara się regularnie komu-
nikować aktualne i planowane działania w cyklicznych mail-
ngach w jezyku polskim i angielskim. ■

W grudniu 2015 WOT zorganizowało spotkanie świąteczne 
z udziałem wiceprezydenta Michała Olszewskiego w Ra-
tuszu Miasta. ■

Załączniki do sprawozdania:
1.  Pomysły dotyczące promocji Warszawy – podsumowa-

nie warsztatu w hotelu Golden Tulip

2.  Kluczowe postulaty programu „Warszawa przyjazna tury-
styce”. ■

INNE DZIAŁANIA
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często powoduje zamieszanie informacyjne i de facto jest 
utrudnieniem dla turystów, szczególnie tych zagranicznych.

2.  W metrze warto dodać komunikat o łatwym połączeniu 
z lotniskiem Chopina.

3.  Komunikacja pociągowa z Modlinem jest mało przyja-
zna dla turysty zagranicznego – brak elektronicznych 
wyświetlaczy pokazujących pociągi do Warszawy.

4.  Konieczna jest też przejrzysta informacja o możliwości  
i miejscach zakupu biletów na pociąg lotniskowy. ■

5. INFRASTRUKTURA 
PARKINGI

W miejscach szczególnie atrakcyjnych turystycznie i w pun-
-ktach komunikacyjnych odczuwalny jest brak parkingów 
dla przewoźników turystycznych. Istnieje potrzeba wyzna-
czenia przez władze miasta 1 – 2 miejsc, w których można 
zostawić turystów grupowych, szczególnie w przypadku 
Dworca Centralnego i Starego Miasta. 

W chwili obecnej, nie można na przykład podjechać pod 
Dworzec Centralny, a turyści muszą przechodzić pieszo  
z bagażami pod hotel Mercure. W przypadku Starego Mia-
sta autokary zatrzymują się na Podwalu, blokując ruch. ■

TOALETY 

Potrzeba zbudowania nowych oraz dobrego oznaczania 
istniejących toalet miejskich w miejscach najpopularniej-
szych turystycznie (w tym na Bulwarach Wiślanych). ■

6. ATRAKCYJNOŚĆ MIASTA 
/ PROMOCJA MIASTA
Miasto jest niedobrze oświetlone, szczególnie w kontekście 
podświetlenia architektury. Zwraca uwagę nieoświetlona 
syrenka – symbol miasta – przy Centrum Nauki Kopernik.

Jako miasto nie budujemy również produktów turystycz-
nych – przykład Christmas bazar – w wielu innych destyna-
cjach to miasto wspiera projekt pokrywając na przykład 
koszty budek. Aby sprawnie realizować taki projekt koniecz-
na jest koordynacja działań wielu podmiotów – na przykład 
stworzenia wspólnej oferty teatrów i filharmonii, zapewnie-
nie biletów dla branży turystycznej. W ten sposób powstał-
by produkt turystyczny, który byłby promowany na świecie, 
na wzór praskiej czy budapesztańskiej wiosny, która jest 
cyklem wydarzeń (dobra opera, dobry koncert w Filharmo-
nii, wystawa, festiwal kuchni polskiej). Rekomendowane są 
trzy weekendy w zaproponowanych okresach 1-20 czerw-
ca, 1-20 października. 

Istnieje potrzeba skoordynowania godzin otwarcia atrakcji tu-
rystycznych w okresach świątecznych i w sezonie turystycz-
nym, aby w ten sposób zminimalizować na przykład liczbę 
muzeów zamkniętych dla zwiedzających w poniedziałki. 

Brakuje również wiedzy na temat nadchodzących wydarzeń 
kulturalnych, sportowych i rozrywkowych – kalendarza im-
prez w mieście. Branża chciałaby uczestniczyć w konsulto-
waniu materiałów promocyjnych miasta, podawać jakie wy-
darzenia warto wymieniać, bo są interesujące dla ruchu przy-
jazdowego. Branża chciałaby znać wybór rynków, na których 
prowadzone są działania promocyjne i zakres tych działań, 
aby móc budować synergię współpracy. W tym obszarze 
kluczowa jest konsekwentna polityka promocyjna. Postulo-
wane przez branżę jest również rozważenie nowych rynków.

Jest potrzeba stworzenia dobrych prezentacji miasta oraz 
filmu promocyjnego o Warszawie jako atrakcyjnej destyna-
cji turystycznej. 

Jest potrzeba tworzenia wydawnictw dla gości kongreso-
wych, w tym tych z informacją o godzinach otwarcia obiek-
tów kulturalnych z małą mapą. 

Warto aby kluczowe podmioty zajmujące się promocją  
(w tym turystyczną) miasta zauważały odbywające się w 
Warszawie duże międzynarodowe wydarzenia i wykorzy-
stywały ten fakt do promocji wewnętrznej i zewnętrznej. Do-
bra polityka informacyjna powodowałaby dumę w warsza-
wiakach, a także czyniłaby z nich ambasadorów tych wyda-
rzeń i samego miasta.

Na spotkaniu przekazano dyrektor biura WOT „Raport  
z Davos” jako propozycję matrycy rozwiązań stosowanych 
na świecie przy ocenie kraju i jego gotowości na przyjęcie 
turystów. Zaproponowano aby odbyło się spotkanie z auto-
rami raportu, by sprawdzić czy możliwe byłoby przygotowa-
nie analogicznego narzędzia dla Warszawy. Kopia raportu 
stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Uczestnicy spotkania zaproponowali także, aby 2 razy do 
roku odbywało się spotkanie branży turystycznej z udzia-
łem wiceprezydenta miasta. ■

Postulaty spisane przez dyrektor biura WOT jako podsumo-
wanie spotkanie z 20 sierpnia 2015

Uczestnicy: Dariusz Wojtal (Polska Izba Turystyki), Dorota 
Kowalczyk (Polska Izba Turystyki), Andrzej Hulewicz (Ma-
zurkas Travel), Zbigniew Kowal (Global Congress), Ryszard 
Cetnarski (Holiday Travel), Monika Białkowska (Warszaw-
ska Organizacja Turystyczna). ■

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 
SPRAWOZDANIA WOT
Pomysły dotyczące promocji Warszawy – podsumowanie 
warsztatu w hotelu Golden Tulip

1. organizacja konkursu w social mediach „Dlaczego ko-
cham Warszawę?”

2. konieczność udostępnienia wjazdu na Trakt Królewski 
tour operatorom 

3. wzmocnienie współpracy tour operatorów z hotelami 
poprzez możliwość ekspozycji w obiektach ofert turystycz-
nych członków WOT, stworzenie jednego elementu identyfi-
kacji do tego celu

4. działania promocyjne we współpracy z wyselekcjono-
waną grupą dziennikarzy i blogerów, współpraca z  POT  
i ZOPOT

5. skierowanie działań promocyjnych na rynki azjatyckie

6. lobbowanie na rzecz nowych połączeń lotniczych

7.  zbudowanie długoterminowego kalendarza wydarzeń 
za podziałem na wydarzenia kulturalne i branży MICE

8.  promocja projektu Warsawcitybreak – pakietowanie, 
wprowadzenie do katalogów tour operatorów, promocja 
na targach

9.  zwiększenie liczby spotkań networkingowych członków 
WOT, w tym organizacja cyklu spotkań dla  członków  
z podziałem na spotkania tematyczne i sektorowe

10.  kampania lobbingowa w mediach lokalnych i zagranicz-
nych

11.  współpraca z członkami WOT – wspólne wyjazdy na tar-
gi, sales calls

12.  stworzenie spersonalizowanych newsletterów do grup 
członków

13.  organizacja fam tripów (leisure, MICE) dla wyselekcjo-
nowanych grup klientów ■

14.  stworzenie nowej zakładki na stronie WOT z możliwo-
ścią pobrania promocyjnych materiałów filmowych  
o Warszawie

15. potrzeba promocji lokalnej kuchni warszawskiej. ■

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO 
SPRAWOZDANIA WOT
Kluczowe postulaty programu  
„Warszawa przyjazna turystyce”

1. INFORMACJA TURYSYCZNA  
/ KOMUNIKACJA
Punkty informacji turystycznej powinny być ulokowane na 
kluczowych szlakach turystycznych. Brakuje Informacji Tu-
rystycznej na Dworcu Centralnym i wzdłuż Nowego Światu.

Brakuje też informacji w hotelach o aktualnej ofercie kulturalnej 
miasta. To dodatkowo potęguje wrażenie, że w mieście niewie-
le się dzieje. Miasto powinno stworzyć system zbierania infor-
macji o bieżących i przyszłych wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych i rozrywkowych oraz wdrożyć system dystrybucji 
tych informacji poprzez kluczowe miejsca, w których przeby-
wają turyści. Warto byłoby narzucić w tym programie standard 
wizualny reklam tym podmiotom chcącym uczestniczyć  
w projekcie na przykład format materiałów promocyjnych, aby 
pasowały na przykład do stojaków z informatorami.

W kluczowych punktach styku z turystą brakuje też informa-
cji technicznych – jakie muzea otwarte, w jakich godzinach, 
ile kosztuje wstęp. 

Brakuje również oznaczenia i opisów atrakcji turystycznych 
i tablic upamiętniających w języku angielskim oraz ozna-
czeń parkingów, szczególnie wokół atrakcji i hoteli. 

Rekomendowane jest, aby we współpracy z partnerami 
branżowymi sygnalizować nieścisłości w oznaczeniach  
w przestrzeni publicznej (na przykład błędne wskazania 
parkingów przy Novotelu Centrum lub brak kierowania do 
POLIN i innych kluczowych obiektów turystycznych). Warto 
rozważyć również wprowadzenie na stacjach metra map  
z zaznaczonymi obiektami turystycznymi (w ramach projek-
tu WOT „100 metrów od metra”), a także na przystankach 
autobusowych i tramwajowych.

Niezbędne jest również zapewnienie operatorom ruchu tu-
rystycznego – członkom WOT – dostępu komunikacyjnego 
do Traktu Królewskiego (autokary, busy i inne pojazdy ob-
sługujące ruch turystyczny).

Konieczne jest zapewnienie dobrej komunikacji z lotniskami 
Chopina i Modlinem:

1.  W chwili obecnej pociągi na lotnisko Chopina jeżdżą z 2 
stacji: Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna, co 
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DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ  
DO WOT?

Każdego roku Warszawska Organizacja Turystyczna 
inicjuje nowe programy partnerskie – takie, w których 
poszczególni członkowie uczestniczą w projektach 
przynoszących korzyści promocyjne.

■  Warszawa MICE

■  Warszawa kulturalna

■  Warszawa kulinarna

■  Warszawa na weekend (Warsaw City Break)

Członkowie WOT są aktywnie promowani przez or-
ganizację, mogą korzystać z bazy zdjęć promocyj-
nych, inicjować nowe projekty i mieć wpływ na dzia-
łalność organizacji.

Jesteśmy platformą współpracy z samorządem war-
szawskim. Jeśli Twój biznes ma szansę wzrosnąć, 
gdy rośnie ruch turystyczny, jeśli chcesz dotrzeć  
z ofertą do turysty, jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój 
turystyki przyjazdowej do Warszawy, wstąp do War-
szawskiej Organizacji Turystycznej! ■

JAK DOŁĄCZYĆ DO WOT?
Aby wstąpić do organizacji trzeba złożyć do biura WOT deklarację członkowską i wymagane dokumenty (opis działal-
ności i uzasadnienie chęci wstąpienia do stowarzyszenia). ■



WARTO SPOTKAĆ 
SIĘ  W WARSZAWIE
W Warszawie odbywa się corocznie zdecydowana większość ogólnopolskich  
i międzynarodowych  kongresów, konferencji, targów, eventow i wydarzeń 
motywacyjnych. Pozyskiwaniem międzynarodowych wydarzeń konferencyjnych  
dla Warszawy zajmuje się Warsaw Convention Bureau. Na stronie 
warsawconvention.pl dostępna jest baza obiektów konferencyjnych Warszawy.

Najwyższa liczba 
w Polsce firm 
świadczących 
usługi okoto- 
konferencyjne 
i cateringowe

Obecność
międzynarodowych 
sieci hotelowych 
Accor, Hilton, 
InterContinental, 
Marriot, Mamaison, 
Rezidor, Starwood 

Ponad 90 obiektów 
konferencyjnych 
(w tym ponad 
30 hoteli)

Ponad 12 tys. 
miejsc 
w hotelach 4 i 5 
gwiazdkowych

Największa liczba 
w Polsce teatrów, 
muzeów, kin, 
restauracji 

Ponad 70 uczelni 
wyższych

Ponad 80
międzynarodowych
lotniczych
połączeń


