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SŁOWEM WSTĘPU

Szanowni Państwo,

Było to 12 miesięcy intensywnej pracy, w trakcie których kontynu-
owaliśmy najważniejsze działania lat poprzednich, a jednocześnie 
podjęliśmy wiele nowych wyzwań i projektów.

Chcielibyśmy, aby prezentacja naszych działań z minionego roku, 
często ukazana w perspektywie lat 2014-2016 była inspiracją do 
wstąpienia do Warszawskiej Organizacji Turystycznej dla wszystkich 
beneficjentów turystyki leisure i branży spotkań w Warszawie. Jako 
założona przez Miasto Warszawę lokalna organizacja turystyczna, 
działająca w ramach publiczno-prywatnego stowarzyszenia, oferujemy 
unikalny pakiet benefitów dla szerokiego grona firm i podmiotów 
z branży: od hoteli i obiektów kongresowych, przez muzea, instytu-
cje kultury, po firmy PCO/DMC, tour operatorów, dostawców usług 
turystycznych i atrakcje turystyczne.

Celem WOT jest intensywny rozwój warszawskiej gospodarki, w której 
turystyka pełni wyjątkową rolę ze względu na jej nierozerwalne i obo-
pólnie korzystne powiązanie z wieloma innymi sektorami. Dlatego też 
wszystkie podejmowane przez nas działania i projekty są inspirowane 
przez lokalną branżę, w tym szczególnie przez naszych członków, 
a sposób realizacji tych działań wynika z uważnego dialogu jaki 
z branżą prowadzimy. Jeśli zatem chcecie Państwo nadawać kształt 
dynamicznie rozwijającej się turystyce w Warszawie, a jednocześnie 
stać się częścią oficjalnego przekazu promocji turystycznej miasta 
i w ten sposób rozwijać swoją działalność – zapraszamy do Warszaw-
skiej Organizacji Turystycznej.

MONIKA BIAŁKOWSKA
Dyrektor Biura
Warszawska Organizacja Turystyczna

MATEUSZ CZERWIŃSKI
Dyrektor Działu
Warsaw Convention Bureau
Warszawska Organizacja Turystyczna  

Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ ODDAJEMY 
W PAŃSTWA RĘCE RAPORT PODSUMO-
WUJĄCY KLUCZOWE DZIAŁANIA 
WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI 
TURYSTYCZNEJ W 2016 ROKU.

O WARSZAWSKIEJ
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
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POWSTANIE I CELE ORGANIZACJI

Wśród członków założycieli byli między innymi: Miasto Stołeczne 
Warszawa, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki, Zamek Królewski, POLIN 
Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Międzynarodowe Targi Polska, 
Fundacja Warsaw Destination Alliance oraz Wyższa Szkoła Turystyki 
i Rekreacji. Jako formę prawną organizacji wybrano stowarzyszenie 
o charakterze publiczno-prywatnym, które jako Lokalna Organizacja 
Turystyczna działająca w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji
Turystycznej, wpisywała się w powszechny w Polsce i optymalny dla 
Warszawy model współpracy instytucji turystycznych ze szczebla
miejskiego, regionalnego i państwowego.
Ogromną wartością z przynależności do organizacji, szczególnie 
dla podmiotów prywatnych, jest możliwość dialogu z przedsta-
wicielami Urzędu m.st. Warszawy. Realizując zarówno bieżące
działania jak i duże międzynarodowe projekty jesteśmy w stałym
roboczym kontakcie z dyrektorem Biura Funduszy Europejskich i Poli-
tyki Rozwoju, który jest Prezesem WOT, dyrektorem Biura Marketingu 
Miasta, który jest Wiceprezesem WOT oraz dyrektor Stołecznego Biura 
Turystyki. Bardzo duże bezpośrednie wsparcie otrzymujemy również 
od Zastępcy Prezydenta Warszawy.
Na bieżąco współpracujemy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską 
Organizacją Turystyczną i jej zagranicznymi ośrodkami, Mazowiecką 
Regionalną Organizacją Turystyczną, Mazovian Warsaw Film Com-
mission, Film Commission Poland oraz innymi instytucjami, które
odpowiadają za kształtowanie i promocję wizerunku Polski i Warszawy 
na arenie międzynarodowej. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest 
Walne Zebranie członków WOT, a kontrolę nad bieżącą pracą biura
sprawuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

W 2016 roku w skład Zarządu wchodzili:
•  Prezes – Maciej Fijałkowski (Urząd Miasta Warszawa – Biuro

Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego),
•  Wiceprezes – Robert Zydel (Urząd Miasta Warszawa – Dyrektor

Biura Marketingu Miasta),
•  Wiceprezes – Wojciech Marchwica (Narodowy Instytut Fryde-

ryka Chopina) później  Ziemowit Koźmiński (Zamek Królewski
w Warszawie),

• Skarbnik – Bartosz Sosnowski (MT Polska Sp. z o.o.),
•  Sekretarz – Ziemowit Koźmiński (Zamek Królewski w Warszawie), póź-

niej Aneta Stępkowska (Hotel Courtyard Marriott by Warsaw Airport),

•  Członek Zarządu – Aneta Stępkowska (Hotel Courtyard Marriott
by Warsaw Airport) później Adelina Kumor (Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina).

W skład Komisji Rewizyjnej w 2016 wchodzili:
•  Małgorzata Chechlińska  – Grupa TRIP,
• Małgorzata Witon – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
• Leszek Drogosz – Urząd Miasta Warszawy – Biuro Infrastruktury.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie lokalnej go-
spodarki poprzez zwiększanie przychodów oraz miejsc pracy 
w ramach sektora turystyczno-kongresowego. Realizujemy go 
w oparciu o cele statutowe, do których należą między innymi:
•  rozwijanie, popularyzowanie i promocja turystyki w Warszawie

i jej okolicy na arenie krajowej i międzynarodowej
• tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych 
• rozwój turystyki miejskiej
• wzrost znaczenia turystyki w zakresie rozwoju Warszawy
•  integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego

i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych
rozwojem turystycznym Warszawy i jej okolic,

•  stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych
turystyki z władzami samorządowymi, regionalnymi i krajowymi

Wiodącą kompetencją Warszawskiej Organizacji Turystycznej jest 
międzynarodowa promocja oraz rozwój stolicy jako atrakcyjnej 
i profesjonalnej destynacji spotkań: konferencji, kongresów, 
wydarzeń motywacyjnych i eventów. Działania te prowadzone 
są przez Warsaw Convention Bureau, dział WOT, który pozyskuje 
międzynarodowe i ogólnopolskie wydarzenia do Warszawy, buduje 
kongresową markę stolicy poprzez udział w targach i branżowych 
imprezach B2B, organizuje wizyty studyjne i site inspections oraz 
przygotowuje narzędzia marketingowe takie jak katalog kluczowych 
warszawskich obiektów konferencyjnych.

W MAJU 2010 ROKU, PO INTENSYWNYM OKRESIE PRZYGOTOWAŃ, KLUCZOWI INTE-
RESARIUSZE LOKALNEJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ I KONGRESOWEJ ZEBRALI SIĘ BY NA 
SPOTKANIU ZAŁOŻYCIELSKIM POWOŁAĆ DO ŻYCIA WARSZAWSKĄ ORGANIZACJĘ 
TURYSTYCZNĄ.

ORGANIZACJĘ WSPÓŁTWORZĄ Z NAMI

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Przynależność do silnej i stabilnej organizacji turystycznej, która 
ma duże przełożenie w branży i urzędzie miasta.

GŁÓWNE INSTYTUCJE KULTURY

KLUCZOWE OBIEKTY KONFERENCYJNE W WARSZAWIE

NAJWAŻNIEJSZE HOTELE I SIECI HOTELOWE W WARSZAWIE

PCOS, DMCS, TOUR OPERATORZY

INNI

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

ma 20 lat
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WOT I NAJBARDZIEJ WPŁYWOWI LUDZIE 
POLSKIEJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ
Wspólnie z naszymi członkami w 2016 zostaliśmy docenieni przez 
branżę za wkład w jej rozwój i promocję. Dyrektor Biura WOT 
Monika Białkowska znalazła się wśród 50 najbardziej wpływo-
wych ludzi w polskiej turystyce, a razem z nią członkowie naszej 
organizacji: Małgorzata Chechlińska (Grupa Trip) – były członek 
Zarządu, obecnie członek Komisji Rewizyjnej WOT, Urszula Potęga 
(MT Targi Polska) – były członek Zarządu WOT, Andrzej Hulewicz 
(Mazurkas Travel) – były członek Komisji Rewizyjnej WOT, Ireneusz 
Węgłowski  (Orbis), Janusz Mitulski (Marriott International) - ranking 
przygotował portal Wasza Turystyka. Dodatkowo w ramach konkursu 
'Hotelarze Roku 2016', organizowanego przez 'Hotelarza' i Horwath 
HTL, Dyrektorem Generalnym Roku 2016 została Aneta Stępkowska 
(Courtyard by Marriott) – członek Zarządu WOT.

NASZE SUKCESY 2016
2016 BYŁ ROKIEM WYTĘŻONEJ PRACY, ZARÓWNO PRZY PROWADZENIU BIEŻĄCYCH 
DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH JAK I PRZY WDRAŻANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ. 
OTO KILKA PRZYKŁADÓW NASZYCH KLUCZOWYCH SUKCESÓW. 

APLIKACJA WARSZAWY NA ROTARY 
INTERNATIONAL CONVENTION 
2023, 2024, 2025
Przez cały rok trwały intensywne prace nad przygotowaniem aplikacji 
Warszawy do konkursu na miasto gospodarza jednej z największych 
międzynarodowych konwencji – Rotary International Convention. 
Wspólnie z Rotary Polska złożyliśmy ofertę miasta, której akceptacja 
w 2017 będzie oznaczała, że na 5 dni wydarzenia przyjedzie do 
stolicy Polski w latach 2023, 2024 lub 2025 nawet 30 000 Rotarian 
z całego świata.

POZYSKANE WYDARZENIA DO WARSZAWY
W 2016 udało nam się potwierdzić dla Warszawy aż 32 wyda-
rzenia korporacyjne i stowarzyszeniowe (o 28% więcej niż w roku 
ubiegłym), które z samych tylko noclegów uczestników generują 
do lokalnej gospodarki prawie 8 500 000 PLN. Z dwóch kongresów 
potwierdzonych na przełomie 2016 i 2017 jesteśmy szczególnie 
dumni, ponieważ pozyskaliśmy je w pełnej synergii z członkami WOT 
(przede wszystkim z obiektem kongresowym obydwu, czyli EXPO XXI): 
kongres European Psychiatric Association (EPA 2019, 3000 uczestni-
ków i 4 dni wydarzenia) oraz kongres World Small Animal  Veterinary 
Association (WSAVA 2020, 3400 uczestników i 4 dni wydarzenia).

BUDOWANIE OFERTY DESTYNACJI 
Z CZŁONKAMI WOT
Dostrzegając jak ważne jest wspólne działanie całej branży na rzecz 
pozyskiwania wydarzeń stworzyliśmy grupę roboczą MICEowych 
członków WOT. Od kwietnia 2016 spotykamy się regularnie co 
miesiąc z dyrektorami sprzedaży hoteli, obiektów i agencji, by 
wspólnie budować złożoną ofertę benefitów dla międzynarodowych 
organizatorów spotkań oraz wspólnymi siłami walczyć o największe 
kongresy i eventy, o które stara się Warsaw CvB.

PROGRAM WSPARCIA FAM TRIPÓW
Chcąc wspierać działania naszych członków oraz najefektywniej 
promować Warszawę jako destynację MICE uruchomiliśmy w 2016 
program dofinansowania fam tripów organizowanych przez 
członkowskie hotele, obiekty i agencje. Planujemy dalej rozwijać 
ten program.

DANE O WARSZAWSKIM RYNKU 
KONFERENCYJNYM
W 2016 udostępniliśmy członkom WOT oraz kluczowym interesariu-
szom instytucjonalnym szczegółowe statystyki warszawskiego 
rynku konferencyjnego – od liczby spotkań i ich uczestników, po 
branże organizatorów czy liczbę wykorzystanych przez nich metrów 
kwadratowych powierzchni konferencyjnej. Dane są przekazane 
poprzez narzędzie Demand Outlook firmy Z-Factor.

WARSAW CITY TOURS
Przygotowaliśmy kompleksową ofertę zwiedzania Warszawy złożoną 
z oferty członków WOT – służy ona zarówno promocji przyjazdów 
indywidualnych jako część kampanii Warsaw Citybreak, promocji 
wydarzeń towarzyszących spotkaniom MICE jak i działaniom zwią-
zanym z komercjalizacją turysty konferencyjnego.

Gotowa oferta Warszawy na konwencję Rotary.

Spotkanie z dyrektorami sprzedaży grupy MICE członków WOT.
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WARSZAWA –
DESTYNACJA TURYSTYCZNA I KONGRESOWA 
W CIĄGU OSTATNICH LAT GOSPODARCZY, GEOPOLITYCZNY ORAZ KULTUROWY 
KONTEKST W JAKIM FUNKCJONUJE WARSZAWA I CAŁA POLSKA JEST BARDZO SPRZY-
JAJĄCY DLA ROZWOJU TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ.

Dzięki istotnym inwestycjom w infrastrukturę hotelową, konferencyjną 
i muzealną, a także drogową i lotniczą stolica znacznie poszerzyła 
swoje możliwości i ofertę skierowaną do turystów indywidualnych, 
korporacyjnych i grupowych, a także dla organizatorów i uczestników 
międzynarodowych spotkań. Analizując wymienione tutaj dane, 
zaprezentowane główne trendy i przyczyny rozwoju rynku warto 

pamiętać, że przystąpienie do WOT gwarantuje realny wpływ na 
kształt naszej branży jutro, ale również pozwala na korzystanie ze 
znacznych benefitów już dzisiaj.
Te oraz wiele innych cennych danych na temat warszawskiej turystyki 
znajduje się w raporcie „Turystyka w Warszawie 2015” wydanym 
przez Stołeczne Biuro Turystyki, www.raport2015.warsawtour.pl

O Warszawie jako atrakcyjnym i profesjonalnym miejscu organizacji 
kongresów, targów i eventów dowiesz się więcej z raportu „Przemysł 
spotkań w Warszawie” wydawanym przez Warsaw Convention Bureau 
– WOT, www.wot.waw.pl

Badając wielkość i charakterystykę lokalnego rynku konferencyjnego 
korzystamy głównie z danych dostarczanych przez Z-Factor, firmę kon-
sultingową z rynku hotelarskiego i MICE, która dysponuje największą 
w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej bazę szczegółowych 
danych statystycznych o wydarzeniach konferencyjnych.

8 450 000
ŁĄCZNIE TURYSTÓW 

I ODWIEDZAJĄCYCH (2015)

SZACUNKOWA LICZBA TURYSTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH1

TURYŚCI I ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI WG KRAJÓW1

+5,6%
WZROST LICZBY TURYSTÓW 

(2015 DO 2014)

2 650 000
TURYŚCI ZAGRANICZNI

4 000 000
TURYŚCI KRAJOWI

6 650 000
ŁĄCZNIE TURYŚCI

150 000
ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI

1 650 000
ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI

1 800 000
ŁĄCZNIE ODWIEDZAJĄCY

560TYS.

NIEMCY

392TYS.

WIELKA BRYTANIA

252TYS.

USA

252TYS.

HISZPANIA

224TYS.

FRANCJA

224TYS.

WŁOCHY

168TYS.

UKRAINA

140TYS.

BELGIA

588TYS.

POZOSTAŁE

20% 14% 9% 9% 8% 8% 6% 5% 21%

ŚREDNIA DEKLAROWANA KWOTA DZIENNYCH WYDATKÓW PODCZAS POBYTU W WARSZAWIE1

1 542 ZŁ
TURYŚCI ZAGRANICZNI

407 ZŁ
TURYŚCI KRAJOWI

POZIOM SATYSFAKCJI Z DOŚWIADCZENIA DESTYNACJI1

DO WARSZAWY ZAMIERZA
PONOWNIE PRZYJECHAĆ

PRZYJAZD DO WARSZAWY JEST GOTOWYCH 
ZAREKOMENDOWAĆ ZNAJOMYM

85%
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

97%
TURYSTÓW KRAJOWYCH

95%
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

95%
TURYSTÓW KRAJOWYCH

LICZBA WYDARZEŃ W BAZIE Z-FACTOR ZA ROK 2016 2

5 349
KRAKÓW

4 777
AGLOMERACJA ŚLĄSKA

4 558
WROCŁAW

4 124
TRÓJMIASTO

3 410
POZNAŃ

2 379
ŁÓDŹ

2 205
LUBLIN

17 652
 WARSZAWA

1 źródło: Turystyka w Warszawie 2015, SBT 2 źródło: Demand Outlook - raport za 2016 rok, Z-Factor

10 11



WARSZ AWSKA ORGANIZ AC JA TURYST YCZNA RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  2016

0

200000

300000

400000

500000

100000

Według firmy Horwath HTL, która przygotowywała dla Warsaw Convention Bureau raporty 
„Przemysł spotkań w Warszawie” za lata 2011-2013 szacowana łączna liczba wydarzeń konferen-
cyjnych w Warszawie to ok. 25 000.

1 źródło: system Demand Outlook firmy Z-Factor"

PODSTAWOWE STATYSTYKI WARSZAWSKIEJ BRANŻY KONFERENCYJNEJ W 2016 ROKU1

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Zapytania od zagranicznych organizatorów dotyczące hoteli, 
centrów kongresowych i agencji PCO/DMC Warsaw CvB przeka-
zuje w pierwszej kolejności członkom WOT! 
Dołącz do nas i korzystaj!

1,5 DNIA
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ 

WYDARZENIA

48
ŚREDNIA LICZBA 

WYDARZEŃ DZIENNIE

85
ŚREDNIA LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

W WYDARZENIU

1 495 749
ŁĄCZNA LICZBA 
UCZESTNIKÓW

17 652
LICZBA WYDARZEŃ, O KTÓRYCH 
SZCZEGÓŁOWE DANE ZEBRANO 

Z 38 NA 200 GŁÓWNYCH 
OBIEKTÓW W WARSZAWIE

POTENCJAŁ EKONOMICZNY TKWIĄCY W BRANŻY SPOTKAŃ

11 000
LICZBA KONGRESÓW 

STOWARZYSZEŃ REGULARNIE 
ROTUJĄCYCH PO ŚWIECIE

WEDŁUG ICCA, NAJWAŻNIEJSZEGO ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY KONGRESOWEJ2

WEDŁUG SZACUNKÓW WARSAW CVB3 WEDŁUG SZACUNKÓW ICCA OPARTYCH NA 
DANYCH GLOBALNYCH3

55%
Z NICH ODBYWA

SIĘ W EUROPIE

15%
Z NICH TO KONGRESY 
POWYŻEJ 1000 OSÓB

678 USD
TO DZIENNY WYDATEK NA 

UCZESTNIKA TAKIEGO KONGRESU

1 000
LICZBA UCZESTNIKÓW

2 000 000 ZŁ
PRZYCHÓD GENEROWANY 

DO LOKALNEJ GOSPODARKI

3 DNI
3-DNIOWY KONGRES

W WARSZAWIE

1 000
LICZBA UCZESTNIKÓW

8 500 000 ZŁ
PRZYCHÓD GENEROWANY 

DO LOKALNEJ GOSPODARKI

3 DNI
3-DNIOWY KONGRES

W WARSZAWIE

2 źródło: system Demand Outlook firmy Z-Factor"
3  Szacunek uwzględnia uśrednione lokalne koszty następujących elementów: noclegi, DDR (Daily 

Delegate Rate), koszty wydarzeń dodatkowych jak np. kolacja galowa, koszty transferów, inne 
wydatki organizatora oraz wydatki indywidualne ponoszone przez uczestników.

PRZYCHODY Z KONGRESÓW WARSZAWSKICH 
POZYSKANYCH W 2016 ROKU PRZEZ WCB

OD 60 DO 6 500
LICZBA OSÓB BIORĄCA 
UDZIAŁ W WYDARZENIU

32
LICZBA POZYSKANYCH 

WYDARZEŃ, KTÓRE ODBYŁY 
SIĘ W WARSZAWIE

7 800 000 ZŁ
PRZYCHÓD Z SAMYCH TYLKO NOCLEGÓW 
GENEROWANY DO GOSPODARKI MIASTA3
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BEZPIECZEŃSTWO
Dynamiczna sytuacja na świecie, w tym szczególnie rosnąca 
liczba zagrożeń terrorystycznych w metropoliach Europy 
Zachodniej, od których wolna jest Polska i Warszawa, 
powoduje, że stolica naszego kraju staje się bezpieczną, 
a jednocześnie bardzo atrakcyjną alternatywą dla in-
nych kierunków.

PROMOCJA
Warszawa zaczyna odczuwać efekt promocyjny kluczowych 
wydarzeń międzynarodowych ostatnich lat: UEFA EURO 
2012, Konferencja Klimatyczna ONZ (COP 19) z 2013, 
mecz otwarcia Mistrzostw Świata  Siatkówki Mężczyzn 
z 2014, Finał Ligi Europejskiej z 2015 czy Szczyt NATO 
z 2016. Każde z nich zgromadziło w Warszawie tysiące 
gości i turystów międzynarodowych, z których większość, 
jak pokazują badania satysfakcji, była oczarowana i gotowa 
do rekomendacji miasta znajomym.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE BEZPOŚREDNIO NA ROZWÓJ RYNKU TURYSTYCZNEGO 
I SPOTKAŃ W WARSZAWIE

SZACUNKOWE PRZYCHODY Z 19 KONGRESÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2016 ROKU W SAMEJ TYLKO 
WARSZAWIE1

3 DNI
ŚREDNI CZAS TRWANIA TYCH 
19 WYDARZEŃ POWYŻEJ 1000 

UCZESTNIKÓW

4000
ŚREDNIA LICZBA OSÓB BIORĄCA 

UDZIAŁ W TYCH 19 WYDARZENIACH 
POWYŻEJ 1000 UCZESTNIKÓW

78 000 000 ZŁ
PRZYCHÓD GENEROWANY 

DO WARSZAWSKIEJ GOSPODARKI

19
LICZBA WYDARZEŃ POWYŻEJ 1000 

UCZESTNIKÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W 2016 
ROKU WG DANYCH Z-FACTOR

17 652
LICZBA WYDARZEŃ, KTÓRE
ODBYŁY SIĘ W 2016 ROKU

WG DANYCH Z-FACTOR

SYNERGIA
Efekt synergii działań wielu instytucji zajmujących się 
promocją kraju i stolicy: Polskiej Organizacji Turystycznej 
i Poland Convention Bureau, Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Adama Mic-
kiewicza, Polskiej Izby Turystyki, Mazowieckiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej oraz Warszawskiej Organizacji 
Turystycznej i Warsaw Convention Bureau.

GOSPODARKA
Dobra kondycja polskiej gospodarki, która nie tylko rozwija 
się w bardzo szybkim tempie, ale przede wszystkim utrzy-
muje swój wzrost na bardzo stabilnym poziomie, czego 
najlepszym sprawdzianem był okres recesji po 2008 roku), 
powoduje, że każdego roku coraz więcej organizowanych 

jest  międzynarodowych wydarzeń oraz podróży służbo-
wych do Warszawy. Więcej o warszawskiej gospodarce 
w przygotowanym przez UM Warszawy raporcie 'Poland 
2017 - your place to invest' dostępnym m.in. na stronie 
www.wot.waw.pl.

INFRASTRUKTURA
Planowane inwestycje infrastrukturalne:
•  Do roku 2019 ma powstać w co najmniej 10 nowych 

hoteli, które w kategorii obiektów 2*-5* zwiększą bazę 
noclegową Warszawy o 2 200 pokoi.

•  Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Roz-
woju, wspólnie z operatorem PGE Narodowego, spółką 
PL.2012+ rozpoczęły intensywne prace nad realizacją 
budowy kompleksu kongresowo-wystawienniczego 
na błoniach PGE Narodowego. Działając w ramach 
ogólnych założeń planów z 2008 roku kompleks ma 
się składać z hali widowiskowej na 18 000 osób, 
centrum kongresowego na minimum 20 000 m² 
powierzchni kongresowej, hale targowo-wystawien-
nicze oraz hotel, które razem będą tworzyły synergię 
z istniejącymi możliwościami kongresowo-eventowymi 
PGE Narodowego.

•  Warszawa jest jednym z najbardziej dynamicznych miast 
Europy jeśli chodzi o przyrost powierzchni biurowej. 
W tym momencie wynosi ona 5 mln m², a kolejne 
856 000 m² jest w budowie, z czego 695 300 m² 
będzie oddanych do końca 2018. Dla porównania 
Kraków dysponuje zaledwie 916 tys. m² powierzchni 
biurowej. Dane te potwierdzają dobrą kondycje lo-
kalnej gospodarki oraz gwarantują napływ lokalnych 
i międzynarodowych wydarzeń i podróży korporacyj-
nych do obecnych i mających powstać hoteli i centrów 
konferencyjnych. 

•  Bezustannie rozwija się też oferta obiektów i infra-
struktury kulturalnej oraz czasu wolnego. Kluczowymi 
inwestycjami kulturalnymi najbliższego czasu są nowe 
siedziby Simfonii Varsovii, Muzeum Sztuki Nowocze-
snej oraz Teatru Rozmaitości, a uzupełnieniem i tak 
już bogatej oferty turystyki czasu wolnego są wciąż 
rozbudowywane bulwary wiślane czy mający powstać 
niedaleko Starego Miasta most rowerowy. 

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Dołącz do WOT w najlepszym momencie dla Warszawy i jej 
branży turystycznej. Ugruntuj dzięki temu swoją pozycję na rynku 
już dzisiaj.1 źródło: system Demand Outlook firmy Z-Factor

M.Jasiulewicz,MFA
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EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ
2014–2016

ILE BIZNESU POZYSKUJEMY DO WARSZAWY?
NASZYM PODSTAWOWYM CELEM JEST ZWIĘKSZANIE PRZYCHODÓW I ZATRUDNIE-
NIA W TAK WAŻNEJ GAŁĘZI LOKALNEJ GOSPODARKI JAKĄ JEST TURYSTYKA I BRANŻA 
SPOTKAŃ. CEL TEN OSIĄGAMY PRZEDE WSZYSTKIM POZYSKUJĄC DO WARSZAWY 
MIĘDZYNARODOWE KONGRESY, KONFERENCJE I WYDARZENIA INCENTIVE ORAZ 
UŁATWIAJĄC ZAWIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONTRAKTÓW TOUR OPERATOR-
SKICH W RAMACH TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ.

WSKAŹNIKI POZYSKIWANIA WYDARZEŃ PRZEZ WARSAW CONVENTION BUREAU
W LATACH 2014–2016

Dana 2016 2015 2014

Liczba pozyskiwanych wydarzeń * 100 78 brak danych

* liczba wydarzeń pozyskiwanych przez WCB w wyniku otrzymania zapytania od organizatora w latach 2014–2016 +28% brak danych brak danych

Liczba pozyskiwanych wydarzeń ≥ 500 osób 34 32 brak danych

+6% brak danych brak danych

Liczba pozyskiwanych wydarzeń ≥ 1500 osób 21 14 brak danych

+50% brak danych brak danych

Liczba otrzymanych zapytań (RFP) * 151 111 82
* liczba otrzymanych RFP (Request for Proposal) na konkretne wydarzenia od organizatorów +36% +35% brak danych

Liczba leadów, czyli klientów (poznanych w latach 2014–2016), od których WCB 
stara się otrzymać zapytanie (RFP) *

338 100 brak danych

*  liczba organizatorów wydarzeń, którzy wykazali zainteresowanie Warszawą, ale do tej pory nie przekazali WCB 
zapytania (RFP). Dane kumulują się dla kolejnych lat, ale nie są ich sumą, bo część z nich wypada z tej kategorii 
w miarę jak na skutek działań sprzedażowych WCB organizatorzy przesyłają do WCB zapytania.

+238% brak danych brak danych

Pozyskane kontakty z klientami w ramach sprzedaży aktywnej / reaktywnej * 136 / 128 81 / 96 brak danych

*  suma wszystkich otrzymanych zapytań (RFP) oraz nawiązanych kontaktów z organizatorami wydarzeń, którzy 
wyrazili zainteresowanie Warszawą, ale nie przekazali zapytania (lead), w podziale na tych, w kontaktach z który-
mi WCB zainicjowało proces sprzedażowy (fam tripy, targi branżowe, baza ICCA, samodzielny research – sprzedaż 
aktywna) oraz na tych, którzy zgłosili się samodzielnie bądź poprzez pośrednika (lokalny ambasador, członek 
WOT, agencja pośrednicząca – sprzedaż reaktywna)

+67%/+33% brak danych brak danych

Liczba wydarzeń potwierdzonych * 32 25 18
*  liczba wydarzeń potwierdzonych w Warszawie w wyniku działań sprzedażowych WCB (bądź WCB i jego partne-

rów) oraz wydarzeń, które WCB otrzymało już jako potwierdzone, ale odpowiadało za przekazanie członkom WOT 
istotnej części składanych przez klienta zamówień (powierzchnia kongresowo-wystawiennicza, zakwaterowanie, 
kompleksowa obsługa agencji)

+28% +38% brak danych

Łączna liczba noclegów z wydarzeń potwierdzonych 28 574 22 655 14 818

+26% +52% brak danych

Szacowana wartość noclegów z wydarzeń potwierdzonych 8 486 478 PLN
(przyjęty ADR to 297 zł)

6 230 125 PLN
(przyjęty ADR to 275 zł)

3 956 406 PLN
(przyjęty ADR to 267 zł)

+27% +37% brak danych

Szacowana wartość noclegów z wydarzeń potwierdzonych 2014-2016 66 047

Łączna szacowana wartość noclegów z wydarzeń potwierdzonych
2014–2016

18 673 009 PLN
(suma kwot z poszczególnych lat)

Plac Zbawiciela w Warszawie
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JAK INTERPRETOWAĆ TE LICZBY?
Wyraźny wzrost wszystkich wskaźników pozyskiwania wydarzeń w la-
tach 2014–2016 jest przede wszystkim efektem stworzenia dwóch 
nowych stanowisk dedykowanych tylko temu zadaniu: Marketing 
Manager – Corporate Meetings & Incentives (rynek wydarzeń 
korporacyjnych) oraz Marketing Manager – Association Meetings 
(rynek wydarzeń stowarzyszeniowych).
Stworzenie tych stanowisk w maju 2015 zostało połączone z aktuali-
zacją i udoskonaleniem istniejących procedur obsługi zapytań i pracy 
z pozyskiwanymi wydarzeniami. Przykładem może być procedura 
uczestnictwa w targach, workshopach i innych wydarzeniach o cha-
rakterze sprzedażowym. Dzięki wdrożonym zasadom zespół Warsaw 
CvB jest lepiej przygotowany do spotkań, odbywa ich statystycznie 
więcej podczas każdego wydarzenia i sprawniej proceduje kontakt 
z klientami po targach. Jedną z dodatkowych korzyści wynikających 
z wprowadzonych zmian jest możliwość dokładnej analizy proce-
sów sprzedażowych prowadzonych przez Warsaw CvB i wyciągać 
konstruktywne wnioski dla modelowania kolejnych działań. Można 
na przykład wyraźnie zaobserwować, że pozyskiwanie wydarzeń 
z klientami poznanymi na targach trwa średnio półtora roku 
i wymaga znaczących nakładów ściśle określonej pracy.

W tym samym czasie zostały też opracowane nowe, jeszcze efektyw-
niejsze narzędzia marketingowe (prezentacje destynacji, prezentacja 
członków WOT, katalog warszawskich obiektów konferencyjnych i even-
towych czy prezentacja z programami incentive agencji członkowskich) 
oraz wdrożono intensywne prace nad poszerzeniem oferty wsparcia 
Warsaw Convention Bureau i członków WOT dla pozyskiwanych 
wydarzeń oraz wzbogaceniem jej o elementy, którymi najbardziej 
zainteresowani się organizatorzy międzynarodowych kongresów 
(darmowa lub zniżkowa komunikacja miejska, obiekty na gala dinner 
z udziałem przedstawicieli miasta, wyjazdy zagraniczne z polskimi 
ambasadorami kongresów w celu promocji Warszawy, etc.).
Na większą skuteczność działań sprzedażowych przełożyło się również 
zapoczątkowane w 2015 roku członkostwo w International Congress 
& Convention Association (ICCA), której baza wydarzeń stanowi jedno 
z podstawowych źródeł pozyskiwania nowego biznesu kongresowego 
dla destynacji. Działanie to pokrywa się oczywiście z innym projektem 
marketingowym, w którym w 2016 aktywnie bierze udział Warsaw 
CvB – Programem Ambasadorów Kongresów Polskich.
Z 75 wydarzeń potwierdzonych przez Warsaw CvB w latach 2014–2016 
wyraźnie widać, że procedowanie ich rozpoczęło się w ramach kon-
taktu ze strony klienta (email lub telefon od klienta), czyli sprzedaży 
reaktywnej, której sukces warunkowany jest przede wszystkim od-
powiednim pozycjonowaniem Warszawy jako destynacji oraz marki 
Warsaw Convention Bureau jako wiarygodnego partnera lokalnego. 

ANALIZA WYDARZEŃ POTWIERDZONYCH 
I NIEPOTWIERDZONYCH W WARSZAWIE
DZIĘKI PRACY WARSAW CONVENTION 
BUREAU W LATACH 2014–2016

Z zestawień przedstawionych w tabelach zamieszczonych dalej widać 
też potwierdzenie wcześniejszej tezy, że uczestnictwo w targach bran-
żowych zwraca się w sensie dosłownym w perspektywie minimum 
półtora roku (i na ogół tylko wtedy jeśli cały czas intensywnie pracuje 
się z poznanymi meeting plannerami).

Analizując przyczyny, dla których organizatorzy wydarzeń potwier-
dzonych przez Warsaw Convention Brueau w latach 2014–2016 
widać przede wszystkim, że dotarcie do motywacji klienta dla wyboru 
destynacji nie są łatwe (69% organizatorów nie ujawniło takiej 
informacji), natomiast kluczowe są dwie statystyki, które stanowią 
kolejno dwie najliczniejsze grupy motywacji. 14% organizatorów 
wybrało Warszawę ze względu na najkorzystniejszą relację jakości do 
ceny, jaką udało im się pozyskać w ramach międzynarodowych kon-
kursów destynacji. Dana to potwierdza ugruntowane już przekonanie 
w polskiej i o polskiej branży, że w tym momencie Warszawa i inne 
krajowe destynacje mogą konkurować z europejskimi metropoliami 
czynnikiem value for money. Osobną kwestią jest pytanie jak długo 
taka sytuacja się utrzyma i czy na pewno jest ona korzystna z punk-
tu widzenia lokalnej gospodarki. Natomiast trzecią w kolejności 
najczęstszą przyczyną potwierdzeń wydarzeń w Warszawie 
(oczywiście tych, za które odpowiedzialne jest Warsaw CvB) jest 
oferta wsparcia zaoferowana meeting plannrom przez Warsaw 
Convention Bureau i członków WOT. Dla 8% organizatorów wspar-

cie gwarantowało na tyle dużą wartość, że wybrali Warszawę spośród 
innych międzynarodowych destynacji. Potwierdza to słuszność decyzji 
o inwestowaniu zasobów (nie tylko finansowych, ale często przede 
wszystkim osobowych) w ciągłe rozbudowywanie i dopasowywanie 
tej oferty do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku.

Analizując przyczyny dla których Warszawa odpadła z konkursów 
destynacji, w ramach których staraliśmy się, najczęściej wspólnie 
z członkami WOT, o pozyskanie wydarzenia stowarzyszeniowego 
lub korporacyjnego, nasuwa się kilka głównych wniosków. Przede 
wszystkim uzyskanie od klienta rzetelnej informacji zwrotnej jest 
bardzo trudne. I choć często wynika to z braku chęci do udzielania 
jakichkolwiek wyjaśnień (a jest to zarówno wypowiadane explicite 
jak i poprzez ignorowanie ponawianych pytań), to w pewnej istotnej 
liczbie przypadków wynika to z wewnętrznej polityki poufności klienta 
korporacyjnego lub stowarzyszenia, które ma wysoce sformalizo-
wane zasady komunikacji z biorącymi udział w przetargach. Drugą 
ważną przyczyną, dla których Warszawa traci wydarzenia w stosunku 
do opisanej wyżej konkurencji jest niedostatecznie konkurencyj-
na oferta biznesowa . Odnosi się to zarówno do oferty członków 
WOT, jak i samego Warsaw CvB, lecz wcale nie jest to tożsame ze 
zbyt wysokim poziomem oferowanych w Warszawie cen, ale często 
odnosi się do złożonej oferty zachęt i motywacji, które generują 
wartość dodaną dla organizatora. Aby zwiększyć konkurencyjno-
ści warszawskiej oferty członkowie WOT pracujący w obsza-
rze MICE rozpoczęli cykl comiesięcznych spotkań, w trakcie 

których dyrektorzy sprzedaży hoteli, obiektów kongresowych, 
agencji PCO i DMC, wspólnie z Warsaw CvB, przygotowali 
indywidualne oferty dodatkowych zachęt dla organizatorów, 
a w przypadku hoteli została też wypracowana jedna wspólna 
oferta dla wydarzeń, które są na tyle duże, że korzystają z wielu 
hoteli zrzeszonych w WOT.

Wśród różnych wypracowanych motywacji dodatkowych są między 
innymi darmowe pokoje, upgrade’y lub sale konferencyjne w hotelach, 

Przyczyna Liczba 
powtórzeń

Klient nie udzielił informacji 69%

Oferta warszawskiego dostawcy najkorzystniejsza 14%

Oferta wsparcia z destynacji 8%

Walory obiektu / usługi (np. atmosfera, kontekst 
historyczny)

3%

Klient zdecydowany na Warszawę, potrzebował 
dobrej oferty 

3%

Długoterminowy kontrakt z lokalnym dostawcą 1%

Obecność siedziby organizatora w mieście 1%

Działania ambasadora 1%

Ogółem 100% 
(75 wydarzeń)

ANALIZA PRZYCZYN WYDARZEŃ 
POTWIERDZONYCH PRZEZ WARSAW CVB 
W LATACH 2014–2016

ANALIZA PRZYCZYN WYDARZEŃ NIEPOTWIERDZONYCH W WARSZAWIE
PRZEZ WARSAW CVB W LATACH 2014–2016

Przyczyna Liczba 
powtórzeń

Odmowa udzielenia informacji przez klienta (brak zgody na udzielenie takiej informacji, brak odpowiedzi ze strony klienta, 
powołanie się na własną arbitralną decyzję)

50

Lepsza oferta biznesowa konkurencji 21

Anulacja wydarzenia 15

Za małe lub nieodpowiadające klientowi obiekty, brak dostępności 15

Większa atrakcyjność incentive / historyczna / ogólna konkurencyjnej destynacji 8

Preferencje uczestników wydarzenia 8

Niedostateczne lub nieistniejące wsparcie lokalnego ambasadora 4

Niedostateczna liczba połączeń lotniczych 4

Decyzja o podłożu politycznym – klienci odmówili realizacji w wyniku informacji z mediów o sytuacji politycznej lub po-
szanowaniu praw ludzkich w Polsce

3

Większa liczba partnerów biznesowych klienta w konkurencyjnej destynacji 3

Obawa przed realizacją wydarzenia w destynacji, której klient nigdy wcześniej nie odwiedził 2

Inne (np. klient usiłujący sprzedać swoje usługi WCB) 3

Miasto Liczba 
powtórzeń

Praga 7

Amsterdam 6

Kopenhaga 4

Berlin 4

Paryż 3

Budapeszt 1

* W zestawieniu podano wszystkie dane dostępne w bazie Warsaw CvB.

MIASTA, Z KTÓRYMI WARSZAWA 
PRZEGRAŁA W LATACH 2014–2016*

18 19

WARSZ AWSKA ORGANIZ AC JA TURYST YCZNA RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  2016



bezpłatny welcome drink w trakcie rejestracji, wstawki do pokojów lub 
zniżki na określone usługi. Zakres takich benefitów dla organizatora 
uzależniony jest oczywiście od wolumenu składanego przez niego 
zamówienia. Oferta członków WOT łączona jest z ofertą wsparcia 
Warsaw CvB i w ten sposób, w ramach bieżącej pracy naszej i naszych 
członków, stanowi wartościową i konkurencyjną ofertę Warszawy. 
Warte jest też wspomnienie przyczyn czysto infrastrukturalnych, jak 
brak obiektów o wymaganej wielkości czy brak połączeń lotniczych 
(zarówno jeśli chodzi o ich liczbę czy połączenia z konkretnymi de-
stynacjami). W miarę własnych możliwości Warsaw CvB stara się 
stymulować rozwój lokalnej infrastruktury, szczególnie powstanie 
dedykowanego centrum kongresowego dla Warszawy.

4 DNI, 3 NOCE
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ KONGRESU

1177 OSÓB
ŚREDNIA LICZBA 

UCZESTNIKÓW KONGRESU
(WLICZAJĄC W TO RI CONVENTION: 

1376 OSÓB)

1 256 310 ZŁ
ŚREDNIA WARTOŚĆ ROOMNIGHTS 
KONGRESU (WLICZAJĄC W TO RI 

CONVENTION: 1 593 108 ZŁ)

2 LATA
ŚREDNI CZAS MIĘDZY OTRZYMANIEM 

ZAPYTANIA (RFP) A REALIZACJĄ WYDARZENIA 
(MINIMUM 1 ROK, MAKSIMUM 7 LAT)

KONGRESY STOWARZYSZENIOWE W 2016:
OTRZYMANE RFP I LEADY ORAZ WYDARZENIA 
POTWIERDZONE I NIEPOTWIERDZONE

62%
RFP OTRZYMANE 
W 2016

6%
RFP OTRZYMANE 
I POTWIERDZONE 
W 2016

6%
RFP OTRZYMANE 
I NIEPOTWIERDZONE 
(PRZEGRANE LUB 
ANULOWANE) 
W 2016

32%
LEADY DODANE 
DO SPRZEDAŻOWEJ 
BAZY DANYCH

W poniższych zestawieniach stosowane są terminy o następują-
cych definicjach:
•  RFP (Request for Proposal) – zapytanie ofertowe od organizatora 

(bądź jego przedstawiciela, pośrednika, etc.) na organizację kon-
kretnego wydarzenia w Warszawie

•  Lead – organizator wydarzeń (klient docelowy, tzw. meeting owner 
lub pośrednik, czyli na przykład agencja), który w ramach kontaktu 
z Warsaw CvB wyraził zainteresowanie Warszawą, jako destynacją, 
w której chciałby organizować wydarzenia, lecz w danym momencie 
nie ma konkretnego zapytania (RFP).

ANALIZA RYNKU STOWARZYSZENIOWEGO
OBSŁUGIWANEGO PRZEZ WARSAW CONVENTION BUREAU 
W LATACH 2014–2016
RYNEK KONGRESÓW I KONFERENCJI STOWARZYSZENIOWYCH JEST JEDNYM 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH SEGMENTÓW BRANŻY MICE, MA ON BOWIEM NIE TYLKO 
ZNACZĄCE BEZPOŚREDNIE PRZEŁOŻENIE FINANSOWE NA LOKALNĄ BRANŻĘ, 
ALE W SPOSÓB POŚREDNI WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY, NAUKOWY 
I KULTURALNY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRAJOWEJ. W RAMACH BIEŻĄCEJ PRACY 
RYNEK TEN PODDAWANY JEST PRZEZ NAS SZCZEGÓŁOWYM ANALIZOM, OTO KILKA 
Z NAJISTOTNIEJSZYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH POZYSKIWANYCH PRZEZ NAS 
WYDARZEŃ.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU 
STOWARZYSZENIOWEGO OBSŁUGIWANEGO 
PRZEZ WARSAW CVB (2014–2016)

ŹRÓDŁA ZAPYTAŃ WYDARZEŃ POTWIERDZONYCH

2016 2015 2014

źródło liczba źródło liczba źródło liczba

Email lub telefon
od klienta

26 Email lub telefon
od klienta

18 Email lub telefon
od klienta

12

IBTM Barcelona 2015 3 EIBTM Barcelona 2014 1 IMEX Frankfurt 2014 4

Poland Convention Bure-
au – POT

1 IMEX Frankfurt 2014 1 EIBTM Barcelona 2014 2

Ambasador Kongresów 2 IMEX Frankfurt 2015 1

Ambasador Kongresów 4

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 170 wydarzeń * źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 68 wydarzeń

Zespoł Warsaw CvB na targach IBTM Barcelona 2016 Zespoł Warsaw CvB na targach IBTM Barcelona 2016
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ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION
(2023, 2024, 2025)

Pozyskiwanie tej corocznej, międzynarodowej konwencji rozpoczęło 
się jeszcze w grudniu 2015. W ciągu kolejnego, 2016 roku, zakończo-
ne zostały dwa ważne etapu konkursu destynacji na to wydarzenie.. 
Pierwszym było zakwalifikowanie się Warszawy na tzw. short listę 
7 destynacji (wspólnie z Paryżem, Dublinem, Goteborgiem, Melbourne, 
Fremantle i Auckland), do których wysłano oficjalne zapytanie (RFP) 
z prośbą o przygotowanie oferty destynacji. W międzyczasie, w ramach 
przygotowań do złożenia jak najskuteczniejszej oferty, dyrektor Warsaw 
Convention Bureau Mateusz Czerwiński, wspólnie z Markiem Krawczyn-
skim, najbardziej aktywnym ambasadorem wydarzenia w Polsce, oraz 
innymi polskimi Rotarianami udał się na konwencję Rotary International 
do Seulu (konwencja ta pobiła własny rekord frekwencji osiągając po-
ziom 45 000 uczestników). W okresie listopad 2016 – luty 2017 trwały 
intensywne przygotowania do złożenia oficjalnej aplikacji Warszawy 
na konwencję. Finalnie, pod koniec lutego 2017, w odpowiedzi na 
ponad 100 stronnicowe zapytanie (RFP) Warsaw Convention 
Bureau przygotowało wspólnie z Rotary Polska ofertę miasta 
liczącą 588 stron (128 stron głównego dokumentu aplikacyjne-
go oraz 460 stron dokumentacji technicznej). Decyzje o dalszych 
losach Warszawy jako potencjalnego miasta kandydata będą zapadać 
kolejno w czerwcu i październiku 2017. Jeśli wydarzenie dojdzie do 
skutku będzie to prawdopodobnie największe wydarzenie MICE w hi-
storii Warszawy, a może nawet Polski. To, co zasługuje na szczególne 
podkreślenie to bezprecedensowy sposób zaangażowania zespołu nie 
tylko Warsaw Convention Bureau ale i całej Warszawskiej Organizacji 
Tursytycznej w pozyskiwanie tego wydarzenia. Na działania związane 
ze skomplikowanym i czasochłonnym procesem przygotowywania 
oferty Warszawy zostały przyznane WOTowi specjalne środki z Urzędu 
Miasta, w ramach których, między innymi, zatrudniony został project 
manager dedykowany tylko temu zadaniu.

EUROPEAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 
(EPA 2019)

Dzięki ponad półtorarocznym staraniom Warsaw CvB oraz członka 
WOT, EXPO XXI, w 2019 roku do Warszawy przyjedzie na 4-dniowy 
kongres ponad 3000 europejskich i międzynarodowych psychiatrów. 
Kongres EPA organizowany jest co roku w innym europejskim mieście 
i co roku wiele destynacji ubiega się o jego organizację. W 2016 
organizowany był w Madrycie w Hiszpanii, a w 2017 odbędzie się we 
Florencji we Włoszech. EPA (European Psychiatric Assocaition) liczy 
ponad 78000 członków z aż 88 krajów i jest wiodącą organizacją 
reprezentującą psychiatrię w Europie. Organizatorem wydarzenia 
jest jeden z największych światowych PCO – KENES International. 
EPA nie wybrałoby Warszawy, gdyby nie ogromne wsparcie za-
równo merytoryczne, jak i organizacyjne Miasta Stołecznego 
Warszawy i Warsaw Convention Bureau od samego początku 
starań. Wsparcie WCB polegało na koordynacji wizyty inspekcyjnej 
na bezpłatnym udostępnieniu PKiN na gala dinner oraz pozyskaniu 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla wszystkich dele-
gatów kongresu.

WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY 
ASSOCIATION  CONGRESS (WSAVA) 2020
Światowy Kongres WSAVA jest konferencją naukową, podczas której 
praktykujący lekarze weterynarii dzielą się między sobą doświadcze-
niami zawodowymi i jest kolejnym sukcesem pokazującym jak duży 
potencjał tkwi w synergii członków WOT. Dzięki ponad rocznym 
staraniom EXPO XXI oraz Warsaw Convention Bureau wydarzenie to 
udało się potwierdzić na przełomie 2016 i 2017 roku. Kongres trwa 4 
dni, liczy 3400 uczestników i co roku rotuje pomiędzy regionami Azji 
i Oceanii, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i obu Ameryk. Kongres 
nigdy wcześniej nie odbył się w naszej części Europy. W 2017 odbędzie 
się w Kopenhadze, w 2018 w Singapurze, a w 2019 w Toronto w Ka-

30 000
LICZBA UCZESTNIKÓW

180 000
LICZBA ROOMNIGHTS

53 460 000 ZŁ
WARTOŚĆ ROOMNIGHTS*

WYBRANE WYDARZENIA POZYSKIWANE W 2016
SPOŚRÓD WIELU WYDARZEŃ STOWARZYSZENIOWYCH, KTÓRE W 2016 POZYSKIWA-
ŁO WARSAW CVB NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZASŁUGUJĄ TE OPISANE NIŻEJ.

LICZBA NAJWIĘKSZYCH (500+ I 1500+) 
POZYSKIWANYCH KONGRESÓW (AKTYWNE 
ZAPYTANIA Z LAT 2014–2016)

60%
KONGRESY 
500+ PAX

40%
KONGRESY 
1500+ PAX

POCHODZENIE ORGANIZATORÓW 
KONGRESÓW STOWARZYSZENIOWYCH 
(DANE Z LAT 2014–2016)

24%
INNE

Z KIM PRACUJE WARSAW CVB POZYSKUJĄC KONGRESY STOWARZYSZENIOWE 
(DANE Z LAT 2014–2016)

79%
POŚREDNICY

21%
ORGANIZATORZY

55%
POŚREDNICY

45%
ORGANIZATORZY

Z KIM W EUROPIE PRACUJE WARSAW CVB 
POZYSKUJĄC KONGRESY STOWARZYSZENIOWE 
(DANE Z LAT 2014–2016)

76%
POŚREDNICY

24%
ORGANIZATORZY

KTO POTWIERDZA KONGRESY 
STOWARZYSZENIOWE POZYSKIWANE PRZEZ 
WARSAW CVB (DANE Z LAT 2014–2016)

84%
POŚREDNICY

16%
ORGANIZATORZY

4%
SZWAJCARIA

4%
KANADA

6%
UK

7%
POLSKA

23%
BENELUX

17%
USA

8%
GERMANY

7%
FRANCJA

W GRUPIE PRZESŁANYCH ZAPYTAŃ RFP W GRUPIE LEADÓW

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 48 wydarzeń * źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 115 wydarzeń

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 53 wydarzeń * źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 67 wydarzeń

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 115 wydarzeń * źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 38 wydarzeńw

3 000
LICZBA UCZESTNIKÓW

9 000
LICZBA ROOMNIGHTS

2 673 000 ZŁ
WARTOŚĆ ROOMNIGHTS*

* przyjęty ADR to 297 zł
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92%
POŚREDNICY

8%
ORGANIZATORZY

Z KIM PRACUJE WARSAW CVB POZYSKUJĄC 
WYDARZENIA KORPORACYJNE 
(DANE Z LAT 2014–2016)
W GRUPIE PRZESŁANYCH ZAPYTAŃ (RFP)

W GRUPIE LEADÓW

LICZBA NAJWIĘKSZYCH (500+ I 1500+) 
POZYSKIWANYCH WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH 
(AKTYWNE ZAPYTANIA Z LAT 2014–2016)

33%
KONGRESY 
1500+ PAX

66%
KONGRESY
500+ PAX

85%
POŚREDNICY

15%
ORGANIZATORZY

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Warsaw Convention Bureau przekazuje zapytania od międzyna-
rodowych i polskich klientów tylko członkom WOT.

ANALIZA RYNKU KORPORACYJNEGO OBSŁUGIWANEGO PRZEZ 
WARSAW CONVENTION BUREAU W LATACH 2014–2016
W RAMACH TWORZENIA JESZCZE EFEKTYWNIEJSZEGO MODELU ORAZ NARZĘDZI PO-
ZYSKIWANIA WYDARZEŃ Z AGENCJAMI PCO I DMC NALEŻĄCYMI DO WOT ZESPÓŁ 
WARSAW CONVENTION BUREAU PRZYGOTOWAŁ W 2016 ROKU SZCZEGÓŁOWĄ 
ANALIZĘ SEGMENTU OBSŁUGIWANYCH WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH.
OTO KILKA NAJISTOTNIEJSZYCH DANYCH I WNIOSKÓW Z TEN ANALIZY.**

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU 
KORPORACYJNEGO OBSŁUGIWANEGO PRZEZ 
WARSAW CVB (2014–2016)

3 DNI, 2 NOCE
ŚREDNIA DŁUGOŚĆ WYDARZENIA

710 OSÓB
ŚREDNIA LICZBA 

UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

214 500 ZŁ
ŚREDNIA WARTOŚĆ 

ROOMNIGHTS KONFERENCJE

6 MIESIĘCY
ŚREDNI CZAS MIĘDZY OTRZYMANIEM 

ZAPYTANIA (RFP) A REALIZACJĄ WYDARZENIA

280 PAX
ŚREDNIA LICZBA 

UCZESTNIKÓW INCENTIVES

49 500 ZŁ
ŚREDNIA WARTOŚĆ 

ROOMNIGHTS INCENTIVES

nadzie. Edycja 2020 odbędzie się w Warszawie, ale promocja stolicy 
Polski, jako destynacji kongresowej rozpocznie się już w 2017 roku 
w Kopenhadze. Kongres organizowany jest przez KENES International. 
W przypadku WSAVA 2020 Warsaw Convention Bureau wspierało 
starania o wydarzenie na każdym etapie, od organizacji bezpłatnej 
komunikacji dla delegatów, po współfinansowanie i aktywny udział 
w wizji lokalnej. Ważny był również stały kontakt z polskim ambasado-
rem, przedstawicielem WSAVA oraz współpraca z partnerami takimi 
jak Belvedere, gdzie zorganizowano kolację dla uczestników wizyty 
kontrolnej, składającą się z lokalnych polskich produktów, połączoną 
z degustacją polskich win.

EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE
(ECSS, 2020, 2021)

INTERNATIONAL SOCIETY OF BLOOD 
TRANSFUSION (ISBT, 2019)

Te dwa wydarzenia, choć nie udało się ich pozyskać w ramach konkur-
sów, w których startowaliśmy w 2016 roku (mimo tego pozyskujemy 
je dla stolicy na kolejne lata) należy tutaj wspomnieć ze względu na 
modelowe podejście do pozyskiwania wydarzeń stosowane przez 
Warsaw CvB. Wykorzystując własne zasoby oraz zaangażowanie 
i synergię z członkami WOT byliśmy w stanie przygotować ofertę 
wsparcia dla pozyskiwanych wydarzeń, która do niedawna nie miała 
precedensu, jeśli chodzi o usystematyzowaną współpracę lokalnej, 
publiczno-prywatnej branży.
ECSS, drugi najważniejszy kongres o tematyce sportowej na świecie, 
a pierwszy najważniejszy w Europie, zdobył bezprecedensowe wsparcie 
w ramach oferty destynacji stworzonej wspólnie przez Warsaw Co-
nvention Bureau, Miasto Warszawę oraz międzynarodowe środowisko 
naukowe. Oprócz wsparcia ze strony Warsaw CvB w postaci stoisk 
informacyjnych na lotnisku i w przestrzeni wydarzenia, bezpłatnego 
zwiedzania dla uczestników VIP oraz innych pomniejszych choć 
istotnych elementów standardowej oferty, Urząd m.st. Warszawy 
zadeklarował bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich uczest-
ników wydarzenia, nieodpłatne udostępnienie Pałacu Kultury i Nauki 
jako obiektu na 4 pełne dni kongresu oraz dodatkowy budżet promo-
cyjny przeznaczony na zapewnienie maksymalnej liczby uczestników 
warszawskiego wydarzenia oraz odpowiednią promocję miasta. 
W prezentacji oferty Warszawy na kongresie ECSS 2016 w Wiedniu 
wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Urzędu Miasta, reprezen-
tant lokalnego środowiska naukowego oraz reprezentant Mazurkas 
Travel jako PCO wydarzenia. 
ISBT, najważniejszy międzynarodowy kongres dotyczący problematyki 
transfuzji krwi miał od samego początku bardzo silnego lokalnego 
lidera w postaci prof. dr hab. n. med. Magdaleny Łętowskiej z war-
szawskiego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Po zdobyciu 
znacznego poparcia lokalnego dla wydarzenia (m.in. deklaracja 
bezpłatnej komunikacji miejskiej ze strony Miasta Warszawy) repre-
zentantka Warsaw Convention Bureau oraz Anna Górska, jako prezes 
ICCA Central European Chapter i Business Development Director 
w EXPO XXI prezentowały wspólnie ofertę Warszawy na kongresie 
ISBT 2016 w Dubaju. Prezentacja ta zrobiła na tyle duże wrażenie, 
że przedstawiciele międzynarodowego stowarzyszenia postanowili 
w trybie pilnym odbyć wizytę studyjną w Warszawie.
Obydwa wydarzenia są przykładem nowego warszawskiego modelu 
aplikowania o duże i ważne wydarzenia stowarzyszeniowe. Model ten 
zakłada po pierwsze konieczność zaangażowania kluczowych 
interesariuszy lokalnych, którzy w ramach realizacji swoich 
celów będą gotowi inwestować w silną i bardzo konkurencyjną 
ofertę destynacji (jak na przykład Urząd Miasta, szczególnie 
w przypadku ECSS), a po drugie model ten przewiduje wykorzy-
stanie przez Warsaw Convention Bureau synergii tzw. potrójnej 
helisy (Triple Helix), czyli wzajemnej relacji wspierania się 
światów nauki, biznesu i władzy samorządowej bądź rządowej. 
Jednocześnie na dostrzeżenie zasługuje fakt, że intensywna praca 
nad pozyskaniem dużego wydarzenia przynosi zauważalne korzyści 
wizerunkowe i promocyjne dla miasta, nawet jeśli na dany rok nie 
zdobędzie ono tytułu gospodarza.

3 400
LICZBA UCZESTNIKÓW

13 600
LICZBA ROOMNIGHTS

4 039 200 ZŁ
WARTOŚĆ ROOMNIGHTS*

**  Podobnie jak w poprzednim rozdziale w prezentowanych zestawieniach stosowane są terminy 
o następujących definicjach:

 –  RFP (Request for Proposal) – zapytanie ofertowe od organizatora (bądź jego przedstawicie-
la, pośrednika, etc.) na organizację konkretnego wydarzenia w Warszawie

 –  Lead – organizator wydarzeń (klient docelowy, tzw. meeting owner lub pośrednik, czyli na 
przykład agencja), który w ramach kontaktu z Warsaw CvB wyraził zainteresowanie Warsza-
wą, jako destynacją, w której chciałby organizować wydarzenia, lecz w danym momencie nie 
ma konkretnego zapytania (RFP).

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 6 wydarzeń

* Dane na podstawie 105 wydarzeń.

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 51 wydarzeń

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 281 wydarzeń* przyjęty ADR to 297 PLN

2 500
LICZBA UCZESTNIKÓW

12 500
LICZBA ROOMNIGHTS

3 712 500 ZŁ
WARTOŚĆ ROOMNIGHTS*

2 500
LICZBA UCZESTNIKÓW

8 000
LICZBA ROOMNIGHTS

2 376 000 ZŁ
WARTOŚĆ ROOMNIGHTS*
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DZIĘKI WIZYTOM STUDYJNYM MICE I LEISURE
Jednymi z najskuteczniejszych narzędzi marketingu destynacji, szcze-
gólnie takich destynacji jak Polska i Warszawa, które dopiero budują 
globalną rozpoznawalność swojej marki, są oczywiście wizyty studyj-
ne. Poziom świadomości o bogactwie oferty i stopniu rozwinięcia 
Polski jest wciąż jeszcze odwrotnie proporcjonalny do zachwytu jaki 
destynacja budzi w turystach, dziennikarzach czy organizatorach 
spotkań. Dlatego też, współpracując z wieloma partnerami, lokalnymi 
i międzynarodowymi, prywatnymi i publicznymi, przykładamy tak 
dużą wagę do tego komu i w jaki sposób pokazujemy stolicę Polski. 
Każda odbyta wizyta jest też dla nas elementem większej całości, 
jest ona kontynuacją trwającej już komunikacji (wizerunkowej bądź 
sprzedażowej), a po jej realizacji komunikacja ta jest prowadzona 
równie intensywnie. Jesteśmy przekonani, że każda godzina, którą 
spędzamy pokazując Warszawę tour operatorowi, planiście spotkań 
lub blogerowi to jedna z najlepszych inwestycji, która na pewno się 
zwróci, jeśli poświęci się jej właściwą ilość czasu i pracy.

DZIĘKI PROGRAMOWI FINANSOWEGO 
WSPARCIA FAM TRIPÓW
Fam tripy, czyli grupowe wizyty dla planistów spotkań lub tour ope-
ratorów są istotnym narzędziem promocji destynacji, budowania jej 
marki, a jednocześnie pozyskiwania nowego biznesu dla lokalnych 
przedsiębiorców. Na podstawie doświadczeń z lat 2014-2015 doszliśmy 
do wniosku, że na tym etapie rozwoju WOT, zamiast samodzielnej 
organizacji takich wizyt, najefektywniejsze będzie wspieranie fam 
tripów organizowanych przez naszych członków. Dlatego też w 2016 
uruchomiliśmy program partnerski „Wsparcie fam tripów dla 
planistów spotkań”, w ramach którego dofinansowujemy fam 
tripy członków WOT. Zasady przyznawania wsparcia są proste 
i transparentne – kryteriami oceny zgłoszeń są przede wszystkim: 
wartość biznesowa zapraszanych planistów oraz sposób prezento-
wania Warszawy przez organizatora. W kolejnych latach planujemy 
kontynuować to działanie, aby dzięki synergii członków WOT jak 
największa liczba wartościowych organizatorów kongresów, targów, 
eventów i wydarzeń motywacyjnych mogła zapoznać się z bogatą 
ofertą miasta jako atrakcyjnej i profesjonalnej destynacji spotkań. 
O programie wsparcia fam tripów czytaj na www.wot.waw.pl.

Dana 2016 2015 2014

Liczba wizyt dla organizatorów spotkań 17 wizyt dla 
69 planistów

22 wizyty dla 
89 planistów

17 wizyt dla 
83 planistów

Liczba wizyt dla tour operatorów 10 wizyt dla 
76 tour operatorów

4 wizyty dla 
45 tour operatorów

–

Liczba wizyt dla dziennikarzy i liderów opinii międzynarodowej
branży turystycznej i spotkań

3 wizyty dla 
3 gości

6 wizyty dla 
8 gości

–

STATYSTYKI WIZYT STUDYJNYCH WOT

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
 Realizowane przez nas wizyty dotyczące hoteli, obiektów 
kongresowych, agencji PCO/DMC i tour operatorów prezentują 
przede wszystkim i w pierwszej kolejności ofertę członków WOT.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Dofinansowanie fam tripów przyznawane jest tylko członkom 
WOT w oparciu o transparentne i obiektywne kryteria biznesowe.

JAK POZYSKUJEMY WYDARZENIA 
I KONTRAKTY TOUROPERATORSKIE?
POZYSKUJĄC WYDARZENIA ORAZ ZWIĘKSZAJĄC LICZBĘ ZAGRANICZNYCH 
TOUROPERATORÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z LOKALNĄ BRANŻĄ POSŁUGUJEMY SIĘ 
EFEKTYWNYMI, A W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH RÓWNIEŻ UNIKALNYMI NA SKALĘ 
CAŁEGO KRAJU, NARZĘDZIAMI MARKETINGU DESTYNACJI. OTO NAJWAŻNIEJSZE 
Z NICH.

WYDARZENIA KORPORACYJNE W 2016:
OTRZYMANE RFP I LEADY ORAZ WYDARZENIA 
POTWIERDZONE I NIEPOTWIERDZONE

41%
LEADS 
DODANE DO 
SPRZEDAŻOWEJ 
BAZY DANYCH

16%
RFP OTRZYMANE 
I POTWIERDZONE 
W 2016

POCHODZENIE ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ 
KORPORACYJNYCH (DANE Z LAT 2014–2016)

63%
POZOSTALI

Z KIM PRACUJE WARSAW CVB POZYSKUJĄC 
WYDARZENIA KORPORACYJNE (DANE Z LAT 
2014–2016)

KTO POTWIERDZA WYDARZENIA 
KORPORACYJNE POZYSKIWANE PRZEZ WARSAW 
CVB (DANE Z LAT 2014–2016)

65%
POŚREDNICY

33%
ORGANIZATORZY

NA JAKIEGO RODZAJU WYDARZENIA 
PRZYCHODZĄ ZAPYTANIA (RFP) Z RYNKU 
KORPORACYJNEGO (DANE Z LAT 2014–2016)

JAKIMI WYDARZENIAMI ZAINTERESOWANI 
SĄ KLIENCI Z GRUPY LEADÓW 
(DANE Z LAT 2014–2016)

46%
KONFERENCJE

54%
INCENTIVES

35%
RFP OTRZYMANE 
W 2016

8%
RFP OTRZYMANE 
I NIEPOTWIERDZONE (PRZEGRANE 
LUB ANULOWANE) W 2016

8%
GERMANY

7%
UK

6%
BENELUX

6%
USA

5%
ITALY

3%
FRANCE

3%
ISRAEL

67%
POŚREDNICY

33%
ORGANIZATORZY

84%
KONFERENCJE

16%
INCENTIVES

* źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 123 wydarzeń * źródło: Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 123 wydarzeń

* Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 332 wydarzeń

* Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 51 wydarzeń * Ewidencja zapytań Warsaw Convention Bureau, analiza dla 281 wydarzeń 
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tym momencie zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy, dzięki 
którym Warszawa wygrywa międzynarodowe konkursy destynacji.
Szczegółowa oferta wsparcia w Raporcie WOT 2015 oraz na stronie 
www.wot.waw.pl.

BUDUJĄC OFERTĘ DODATKOWEGO WSPARCIA 
WSPÓLNIE Z CZŁONKAMI WOT
W kwietniu 2016 rozpoczęliśmy regularne, comiesięczne spotkania 
z dyrektorami sprzedaży członkowskich hoteli, obiektów kongresowych 
oraz agencji PCO/DMC. Ich podstawowym celem jest zwiększenie 
skuteczności w pozyskiwaniu dużych kongresów do Warszawy, czyli 
wydarzeń, które ze względu na swoją wielkość i charakter przynoszą 
korzyści maksymalnie dużej liczbie członków WOT. Pierwszym zadaniem 
tej grupy roboczej był stworzenie i wdrożenie indywidualnych (oraz 
jednej wspólnej w przypadku hoteli) ofert dodatkowych benefitów 
oferowanych organizatorowi wydarzenia przez poszczególne 
hotele, obiekty i agencje. Są w śród tych ofert elementy, których 
Warsaw CvB nie byłoby w stanie zagwarantować bez współpracy 
z prywatnymi podmiotami. Następnie, w ramach bieżącej pracy, 
przygotowywane są wspólne strategie pozyskiwania poszczególnych 
wydarzeń, planowane wspólne fam tripy i inne aktywność z kluczo-
wymi dla Warszawy klientami korporacyjnymi i stowarzyszeniowymi.

WSPÓŁPRACUJĄC Z LOKALNYM ŚWIATEM AKA-
DEMICKIM I STOWARZYSZENIAMI BRANŻOWYMI
W większości przypadków o powodzeniu w pozyskiwaniu kongresu 
decyduje zaangażowanie lokalnego ambasadora, czyli przedstawiciela 
instytucji naukowej lub organizacji branżowej, który jest rozpoznawany 
i ma przełożenie w międzynarodowych strukturach, a do tego wykazuje 
dużą inicjatywę i determinację w dążeniu do zorganizowania dane-
go kongresu w swoim mieście bądź kraju. Dlatego też Warsaw CvB, 
wspólnie z członkami, intensywnie pracuje z warszawskim światem 
nauki i licznymi stowarzyszeniami branżowymi. Większość działań 
w ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora, czyli lokalnej realizacji 
programu Ambasador Kongresów Polskich, prowadzonego przez Po-
land Convention Bureau POT i Stowarzyszenie „Kongresy i konferencje 
w Polsce”, Warsaw Convention Bureau prowadzi w ramach pracy na 
konkretnych wydarzeniach z konkretnymi profesorami i prezesami 
stowarzyszeń. Na koniec roku w naszej bazie było ponad 150 
lokalnych ambasadorów, z czego z 39 aktywnie pozyskiwaliśmy 
konkretne wydarzenia.

Staramy się też wspierać wybrane, ważne wydarzenia, takie jak na 
przykład Prix Galien, czyli farmaceutyczny odpowiednik Nagro-
da Nobla, konkurs na najbardziej innowacyjny produkt farmaceu-
tyczny w danym kraju. Polska edycja tego konkursu, organizowana 
przez członka WOT – ICP Group – gromadzi najbardziej wpływowe 
grono polskich naukowców i specjalistów tej branży. Jednocześnie 
od 2016 roku uczestniczymy regularnie w posiedzeniach Rady 
ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie Miasta Stołecznego 
Warszawy - ciała doradczego składającego się z przedstawicieli 
najważniejszych warszawskich uczelni, instytutów badawczych oraz 
kluczowym przedsiębiorcom, które pomagają władzom miejskim 
wytyczać kierunki rozwoju gospodarczego miasta.

DZIĘKI BAZIE KONGRESÓW ICCA
Dzięki rozpoczętemu w 2015 roku członkostwu w International 
Congress & Convention Association (ICCA), najważniejszym mię-
dzynarodowym stowarzyszeniu branży kongresowej, mamy stały 
dostęp do największej i najbardziej profesjonalnej bazy 11 000 
kongresów stowarzyszeniowych, które regularnie rotują po całym 
świecie (55% z nich odbywa się w Europie). Korzystając z tej bazy, 
wspólnie z członkami WOT, na koniec 2016 roku Warsaw CvB aktywnie 
pozyskiwało 49 międzynadorowych kongresów o łącznej liczbie 51 780 
uczestników oraz 201 859 roomnights o wartości 82 510 825 PLN.

49
MIĘDZYNARODOWYCH 

KONGRESÓW

201 859
ROOMNIGHTS

51 780
LICZBA 

UCZESTNIKÓW

82 510 825 ZŁ
ŁĄCZNA WARTOŚĆ 

ROOMNIGHTS

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Współpracując z Warsaw CvB przedstawiciele obiektów i agencji 
mają szansę dotarcia do potencjalnych klientów, z którymi 
nawiązanie samodzielnego kontaktu byłoby dla nich trudniejsze 
lub czasem niemożliwe. Często też oficjalne zasady konkursów 
destynacji wymagają zaangażowania lokalnych convention 
bureaus i w tym zakresie w pełni wspieramy naszych członków.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Oferta wsparcia Warsaw CvB jest jednocześnie bieżącym narz 
dziem sprzedażowym dla członków WOT i pozyskiwanych przez 
nich wydarzeń. Największego wsparcia udzielamy wydarzeniom, 
na których pracujemy właśnie z członkami.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Możliwość zdyskontowania przez pojedyncze podmioty efektu 
synergii szerokiego grona członków WOT współpracujących przy 
pozyskiwaniu dużych wydarzeń. BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT

Dzięki bazie ICCA zidentyfikowaliśmy 512 kongresów od 500 do 
2500 uczestników, które sukcesywnie pozyskujemy do Warsza-
wy. Wszystkie wygenerowane w ten sposób zapytania trafiają 
przede wszystkim i w pierwszej kolejności do członków WOT.

DZIĘKI MIĘDZYNARODOWYM TARGOM 
I WORKSHOPOM 
Od wielu lat Warsaw CvB reprezentuje stolicę na najważniejszych 
międzynarodowych targach branżowych: IMEX Frankfurt i IBTM 
Barcelona, a od 2014 roku staramy się uczestniczyć regularnie również 
w mniejszych workshopach jak np. MCE CEE, koncentrujących się na 
międzynarodowych planistach zainteresowanych regionem Europy 
Środkowo-Wschodniej. Traktując każde z tych wydarzeń przede 
wszystkim w kategoriach biznesowych (oprócz ich ważnej funkcji 
wizerunkowej i networkingowej) uważnie śledzimy ich bezpośredni 
i długofalowy zwrot z inwestycji. Statystyki trzech wspomnianych 
wydarzeń, w których braliśmy udział w 2016 przedstawione są w ta-
beli poniżej. Targi turystyki leisure są w kompetencjach Stołecznego 
Biura Turystyki. Warszawska Organizacja Turystyczna angażuje się 
jedynie w targi z inicjatywy członków WOT. W ten sposób w 2016 
promowaliśmy Warszawę na Arabian Travel Market (około 20 000 
odwiedzających z ponad 13 krajów, większość ze regionu Zatoki Per-
skiej, 23% z pozostałych krajów) . Stoisko, które było przygotowane we 
współpracy z wystawcami promowało Warszawę, materiały przygoto-
wane przez WOT były dystrybuowane przez wystawców obecnych na 
targach. WOT oferował także wsparcie finansowe dla tych członków, 
którzy zdecydują się uczestniczyć w targach. Po każdym wydarzeniu 

targowym WOT sporządza sprawozdanie, które pomaga nam doko-
nać ewaluacji działań i przygotować się do kolejnej edycji targów.

ROZWIJAJĄC OFERTĘ WSPARCIA WARSAW CVB 
DLA WYDARZEŃ
Jednym podstawowych narzędzi i czynników sukcesu w pozyskiwaniu 
wydarzeń, szczególnie kongresów stowarzyszeniowych, jest bogata 
i konkurencyjna oferta wsparcia destynacji dla wydarzenia. 
Możliwość zaoferowania bezpłatnej bądź zniżkowej komunikacji 
miejskiej, obiektu na kolację galową, stoisk informacyjnych na lot-
niskach, bezpłatnego zwiedzania dla uczestników VIP czy wsparcia 
wizerunkowego władz samorządowych i rządowych to często punkt 
wyjścia do negocjacji z organizatorami wydarzeń o największym 
potencjale biznesowym dla miasta. Począwszy od 2014 roku oferta 
wsparcia Warsaw CvB zaczęła się powiększać w znacznym tempie i w 

Statystyki wydarzeń targowych 2016 (IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, MCE CEE Berlin)

Ogólna liczba odbytych spotkań 90

Liczba spotkań zaplanowanych (scheduled meetings) 67

Liczba spotkań niezaplanowanych (unscheduled meetings) 23

Liczba nieodbytych spotkań z winy klienta (no show) 9

Liczba spotkań w trakcie których klient przekazał gotowe zapytanie (RFP) na Warszawę 12

Liczba spotkań z klientem, który był zainteresowany Warszawą jako destynacją swoich kolejnych wydarzeń, choć nie 
miał jeszcze konkretnego zapytania (RFP), czyli tzw. lead

72

Liczba spotkań w kategorii „Inne” 6

Statystyki pozyskanych zapytań (RFP) Liczba
wydarzeń

Łączna liczba 
uczestników

Łączna liczba 
roomnights

Łączna wartość 
roomnights

Konferencje (klienci korporacyjni) 1 600 1 200 356 400 PLN
(przyjęty ADR to 297 PLN)

Kongresy (klienci stowarzyszeniowi) 9 16 420 55 060 16 352 820 PLN
(przyjęty ADR to 297 PLN)

Wyjazdy incentive 2 95 285 84 645 PLN
(przyjęty ADR to 297 PLN)

Targi 0 0 0 0 PLN

Inne wydarzenia (np. product launch, roadshow) 0 0 0 0 PLN

Wydarzenia i usługi towarzyszące 0 0 0 0 PLN

STATYSTYKI WYDARZEŃ TARGOWYCH I POZYSKANYCH ZAPYTAŃ

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
 Uczestnicząc w międzynarodowych targach nie tylko gene-
rujemy zapytania, które przekazujemy członkom, ale również 
docieramy z ich ofertą do tych klientów, do których sami nasi 
członkowie być może by nie dotarli

KONGRESY POZYSKIWANE W 2016 DZIĘKI BAZIE 
ICCA

28 29

WARSZ AWSKA ORGANIZ AC JA TURYST YCZNA RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  2016



Wizyta niemieckich touroperatorów

Stoisko Warszawy na targach Arabian Travel Market 2016 Promujemy projekt „Odwiedź muzeum po pracy”

Spotkanie wigilijne członków WOT z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Michałem Olszewskim w Centrum Kreatywności Targowa Otwieramy międzynarodowy warsztat dla 78 hosted buyers The Meetings Space 2016 w Warszawie

Na moment przed wysłaniem oferty Warszawy na RI Convention do Stanów Zjednoczonych Oficjalne ogłoszenie kandydatury Warszawy na gospodarza Rotary International Convention 
2023, 2024, 2025 na Meetings Week Poland 2016

Bierzemy udział w panelach na Poland Meetings Destination, konferencji w ramach Meetings 
Week Poland 2016

Warsaw CvB otrzymuje rekomendację od Poland Convention Bureau POT
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REALIZUJĄC KAMPANIE MAILINGOWE 
SKIEROWANE DO PLANISTÓW, TOUR 
OPERATORÓW I DZIENNIKARZY
W trakcie bieżącej pracy w naturalny sposób powiększamy bazę 
kontaktów do organizatorów wydarzeń, travel agentów i branżowych 
mediów. Charakter naszej współpracy z nimi gwarantuje, że jest 
to nie tylko baza na bieżąco aktualizowana ale również niezwykle 
wartościowa – właściwie nie ma w niej osób przypadkowych, bo 
na przykład wszyscy znajdujący się w niej planiści zgłosili się do 
nas osobiście w ramach kontaktu mailowego lub w ramach targów 
i warsztatów, w których regularnie uczestniczymy. I do tego właśnie 
grona kierujemy mailing, który nie tylko prezentuje Warszawę jako 
ciekawą destynację, ale przede wszystkim ofertę produktów i usług 
naszych członków. Efekty tego mailingu są satysfakcjonujące, w 2016 
otrzymaliśmy w bezpośredniej odpowiedzi na nie 2 zapytania z ryn-
ku korporacyjnego i 4 prośby o zaprosznie na wizytę studyjną.
W 2016 roku rozpoczęliśmy też kampanię „What’s up in Warsaw”, 
skierowaną do zagranicznych touroperatorów. Jest to cykliczny mailing 
do bazy zbudowanej przez WOT w wyniku wizyt touroperatorskich. 
Prezentuje interesujące wydarzenia w Warszawie.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Promocja produktowa w komunikacji mailingowej do między-
narodowych klientów jest benefitem zarezerwowanym tylko dla 
członków WOT.

WSPÓŁPRACUJĄC Z POLSKIMI I 
MIĘDZYNARODOWYMI STOWARZYSZENIAMI 
BRANŻY SPOTKAŃ
Równie ważne co docieranie do klientów jest budowanie świadomości 
o randze naszej branży i wiodącej pozycji Warszawy jako destynacji 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej w świadomości decydentów 
rządowych i samorządowych oraz tak zwanych liderów opinii. Dlatego 
też nieprzerwanie od 2014 roku jesteśmy partnerem merytorycz-
nym konferencji Poland Meetings Destination, organizowanej 
przez The Warsaw Voice, w ramach również przez nas wspieranego 
Meetings Week Poland (najważniejszego w rocznym kalendarzu 
branżowym 5-dniowego cyklu konferencji i warsztatów). W trakcie 
Meetings Weeku 2016 zorganizowaliśmy jedną z odsłon projektu 
„Odwiedź muzeum po pracy”, czyli promocji warszawskich 
instytucji kultury jako unikalnych obiektów do wykorzystania 
w pracy lokalnej branży eventowej.
W minionym roku byliśmy również jednym z głównych partnerów 
inauguracyjnego spotkanie ACTE Poland, czyli wejścia do Polski 
i Warszawy Association of Corporate Travel Executives, wiodącego 
globalnego stowarzyszenia organizatorów podróży korporacyjnych. 

Jednocześnie bardzo ważne jest budowanie renomy i zaufania do 
organizacji turystycznej jako wiarygodnego partnera, który posiada 
istotne przełożenie biznesowe i wizerunkowe w branży i u władz 
lokalnych. Efektem tych obydwu tych działań jest między innymi 
długofalowe zwiększenie ilości biznesu pozyskiwanego w sposób 
reaktywny. Im więcej klientów zagranicznych zna Warszawę i WOT, 
tym więcej z czasem będzie kierowało tutaj swój biznes. Jak poka-
zały wcześniejsze statystyki liczba pozyskanych zapytań (RFP) 
i kontaktów typu lead w 2016 roku wzrosła w stosunku do roku 
poprzedniego o 33%. W naszej ocenie jest to wynikiem między 
innymi wymienionych poniżej działań.

JAK BUDUJEMY MARKĘ DESTYNACJI I NASZEJ 
ORGANIZACJI?

POZYSKUJĄC I WSPIERAJĄC MIĘDZYNARODO-
WE WYDARZENIA BRANŻOWE W WARSZAWIE
Od 2014 sukcesywnie realizujemy strategię prezentowania potencjału 
destynacji międzynarodowemu gronu planistów spotkań poprzez 
pozyskiwanie i wspieranie wydarzeń workshopowych w Warszawie 
dla zagranicznych meeting plannerów. 2014 był rokiem intensywnej 
pracy nad przygotowaniem MCE CEE 2015 Warsaw, które odbyło się 
w lutym 2015 (pierwszy w historii polskiej branży międzynarodowy 
warsztat B2B, na który przyjechało aż 80 zagranicznych meeting 
plannerów), a w 2016, również w lutym, dzięki naszemu wsparciu 
odbył się w stolicy The Meeting Space, wydarzenie o analogicznej 
formule spotkań stolikowych w którym udział wzięło ponad 70 hosted 
buyers z Europy i świata. W 2016 Kontynuując wspieranie wydarzeń 
ICCA Central European Chapter, którego jesteśmy członkiem (wsparcie 
konferencji w Warszawie w 2015 roku), Warszawę jako destynację 
i Warsaw CvB jako wartościowego partnera dla planistów promowali-
śmy również na wydarzeniu ICCA CEC Meeting 2016 w Moskwie.

BUDOWANIE ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI WARSZAWY 
I WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ – 
WARSAW CVB
BUDOWANIE ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI WARSZAWY JAKO ATRAKCYJNEJ DESTY-
NACJI TURYSTYCZNEJ I PROFESJONALNEGO MIEJSCA SPOTKAŃ TO KLUCZOWE DZIA-
ŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE BIEŻĄCĄ PRACĘ Z POZYSKIWANIEM WYDARZEŃ I KONTRAK-
TÓW TOUROPERATORSKICH.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
We wspieranych przez nas wydarzeniach partnerami o charak-
terze strategicznym, którzy korzystają wizerunkowo i biznesowo 
niemal bez wyjątku członkowie WOT.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
W trakcie wydarzeń kierowanych do polskiej i zagranicznej bran-
ży zawsze mówimy o Warszawie w dużej mierze przez pryzmat 
oferty naszych członków.

Aplikacja wydarzenia The Meetings Space z ofertą Warszawy

Warsaw CvB dzielące się doświadczeniem na ICCA CEC Meeting 2016 w Moskwie

Prezentacja Warsaw CvB na inauguracyjnym spotkaniu ACTE Poland
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Warsaw Spire zdobywca prestiżowej nagrody 
MIPIM 2017 Best Office and Business Development

JAK AKTYWNIE POZYSKUJEMY 
TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH

JAK ZACHĘCAMY TURYSTÓW DO PRZYJAZDU?
PROAKTYWNE DZIAŁANIA NIE TYLKO ZACHĘCAJĄCE TURYSTÓW DO PRZYJAZDU, ALE 
RÓWNIEŻ PROPONUJĄCE IM POZNANIE MIASTA POPRZEZ USŁUGI KONKRETNYCH 
HOTELI, MUZEÓW, TOUR OPERATORÓW CZY DOSTAWCÓW PRODUKTÓW TURYSTYCZ-
NYCH ROZPOCZĘŁY SIĘ W WARSZAWIE DOPIERO DZIĘKI WARSZAWSKIEJ ORGANIZA-
CJI TURYSTYCZNEJ. SYNERGIA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PARTNERSTWA UMOŻLIWIA 
REALIZACJĘ PROJEKTÓW, KTÓRE OD ZAWSZE BYŁY POTRZEBNE, ALE DO MOMENTU 
POWSTANIA WOT WŁAŚCIWIE NIEMOŻLIWE.

JAK POZYSKUJEMY TURYSTÓW 
INDYWIDUALNYCH?

DZIĘKI KAMPANII PROMUJĄCEJ WARSZAWĘ 
(WARSAW CITYBREAK)
Działania promujące Warszawę prowadzone były w 2016 r. na 3 
rynkach: brytyjskim, szwedzkim i niemieckim.

RYNEK SZWEDZKI
W 2015 roku prowadziliśmy kampanię letnią z agencją Media Per-
formance (czerwiec/lipiec 2015) a także prowadzona była kampania 
zimowa (październik/ listopad 2015) w postaci konkursu z zagranicznym 
ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie (ZOPOT), 
który finansował część kampanii i przeloty zwycięzców. Z uwagi na 
to, ze wyniki kampanii zimowej były lepsze niż zakładano w pro-
jekcie początkowym (większa liczba odsłon i odbiorców), dlatego 
zdecydowaliśmy aby w 2016 kontynuować aktywną współpracę 
z ZOPOT Sztokholm zwłaszcza, że ośrodek ponownie dokładał swoje 
środki finansowe.

Działania w 2016 roku obejmowały: 
• obecność na Stockholm Travel Show 
•  kampania promocyjną w internecie (wspierana konkursem „Wygraj 

weekend w Warszawie”)
• kampania blogerska (w tym wizyty studyjne)

Stockholm Travel Show
W dniach 13–15 maja 2016 r. odbyła się impreza plenerowa Stockholm 
Travel Show organizowana w czasie trwającego w Sztokholmie finału 
Konkursu Piosenki Eurowizji, promowana w Travel News (największy 
branżowy tytuł w Szwecji). Warszawa była promowana na stoisku 
poprzez materiały promocyjne, także filmowe (filmy w 3D). 

Kampania promocyjna w inernecie
(wspierana konkursem „Wygraj weekend w Warszawie”)
Kampania banerowa na portalach inspiracyjnych:  Outlook.com, MSN.
se, Expressen.se, Dn.se, Eniro.se prowadzona była w okresie 23 maja 
– 23 czerwca 2016 r i wsparta była konkursem „Wygraj weekend 

w Warszawie” do którego nagrody ufundowali członkowie WOT. 
30 maja kampania została wzmocnioną kampanią  Adwords, która 
trwała do  23 lipca 2016 r.
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Wizyta bogerek ze Szwecji

Kampania blogerska 3 maja – 21 lipca 2016
Wzmocnieniem dla kampanii prowadzonej w internecie była kampania 
blogerska. Pierwszym elementem kampanii blogerskiej była wizyta 
czterech blogerek podróżniczych ze Szwecji w dniach 20-22 maja 
2016 r. Została ona zorganizowana przy współpracy z rekomendo-
wanym przez ZOPOT stowarzyszeniem Nordic TB  zrzeszające ponad 
35 blogerów z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii i Islandii. Działania 
blogerów obejmowały promocję różnymi kanałami (twitter, facebook, 
instagram)  przed i po wizycie, również na kanałach stowarzyszenia, 
co pozwalało na dotarcie nie tylko do potencjalnych gości ale także 
innych blogerów. Odbył się także chat na twisterze we współpracy 
ze Stołecznym Biurem Turystyki.

Ponadto WOT zainicjowało rozmowy ze Stena Line. Przygotowano 
wizytę przedstawiciela linii promowej a także materiały promocyjne, 
które Stena Line mogłoby wykorzystać w swoich działaniach promu-
jących Warszawę.

RYNEK BRYTYJSKI
Działania na rynku brytyjskim obejmowały kampanię banerową na 
portalu podróżniczym Trip Advisor oraz kampanię Adwords.
• Kampania banerowa na portalu Trip Advisor w okresie 25.05 – 7.07
• Kampania Adwords w okresie 30.05 – 23.07

Kampanię przeprowadzono wśród grupy aktywnie podróżujących. 
Grupa docelowa kampanii: osoby zamożne o zainteresowaniach: 
Art/ Culture/ History / Food, które przeglądały strony z następują-
cymi destynacjami: kluczowe weekendowe europejskie destynacje 
(Londyn, Paryż, Berlin, Rzym, Barcelona, Amsterdam itp.) oraz: Polska, 
Węgry i Czechy.
Banery były wyświetlać się tylko na komputerach z brytyjskim IP, 
media plan nie obejmował urządzeń mobilnych.

Dana 2016 2015 2014

Liczba konferencji wspartych materiałami promocyjnymi
(broszury, materiały elektroniczne, etc.)

130 131 130

Łączna liczba wydanych broszur 78 629 91 522 63 248

Łączna liczba uczestników konferencji (dla określonej liczby konfe-
rencji, których organizatorzy przekazali dane)

24 405
(dane dla 115 konferencji)

13 888
(dane dla 81 konferencji)

22 590
(dane dla 130 konferencji)

Łączna liczba noclegów wygenerowanych przez wydarzenia wsparte 
materiałami (dla określonej liczby konferencji, których organizatorzy 
przekazali dane)

60 044
(dane dla 110 konferencji)

18 860
(dane dla 69 konferencji)

26 169
(dane dla 56 konferencji)

Szacowana wartość noclegów wydarzeń wspartych materiałami
(dla określonej liczby konferencji, których organizatorzy przekazali 
dane)

16 512 100 ZŁ
(dane dla 110 konferencji)

5 658 300 ZŁ
(dane dla 69 konferencji)

7 850 700 ZŁ
(dane dla 56 konferencji)

Łączny budżet konferencji bez noclegów *
*  łączna, zadeklarowana przez organizatorów, wartość produktów 

i usług zakupionych lokalnie (w Warszawie) z wyłączeniem usług noclegowych.

13 341 800 ZŁ
(dane dla 65 konferencji)

2 794 030 ZŁ
(dane dla 38 konferencji)

6 321 000 ZŁ
(dane dla 47 konferencji)

STATYSTYKI WSPARCIA KONFERENCJI MATERIAŁAMI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
W ramach pierwszej w Warszawie turystycznej kampanii pro-
mocyjnej złożonej w większości z komercyjnej oferty lokalnych 
przedsiębiorców promowani byli wyłącznie członkowie WOT.

RYNEK NIEMIECKI
Działania na rynku niemieckim opierały się na przygotowaniu wy-
dawnictwa „Zum Thema Warschau” dystrybuowanego m.in. na ITB 
Berlin, rozbudowaniu strony warsawcitybreak.com o niemiecką 
wersję językową i udział w wizycie studyjnej:
•  Wydawnictwo „Zum Thema Warschau”, dystrybuowane m.in. 

na ITB Berlin
•  Dwukrotna wizyta tour operatorów (kwiecień 2016 we współpracy 

z polskim touroperatorem, wrzesień 2016 we współpracy z LOT)

DZIĘKI KOMERCJALIZACJI TURYSTY 
KONFERENCYJNEGO
W ramach bieżącej pracy Warsaw Convention Bureau jest w regu-
larnym kontakcie z licznym gronem organizatorów warszawskich 
konferencji. Kontakty te, w części pozyskiwane reaktywnie, w części 
poprzez aktywne ich wyszukiwanie, wykorzystywane są do realizacji 
kilku, zawsze obopólnie korzystnych celów. Warsaw CvB wspiera 
organizatorów przekazując im materiały informacji turystycznej dla 
uczestników wydarzeń, przekazując obszerną bazę materiałów pro-
mocyjnych i wizerunkowych do wykorzystania w komunikacji przez 
organizatora (m.in. baza aktualnych zdjęć Warszawy z prawem do 
ich wykorzystania, filmy promocyjne, liczne teksty promocyjne, etc.), 
umieszczając informację o wydarzeniu w oficjalnym kalendarzu 
konferencyjnym Warszawy (prowadzonym przez Warsaw CvB), oraz 
– co kluczowe z punktu widzenia komercjalizacji lokalnych produktów 
turystycznych – przekazuje organizatorowi specjalnie przygotowaną 
ofertę wycieczek i zwiedzania skomponowaną z produktów człon-
ków WOT – Warsaw City Tours. Wydarzenia, do który Warszawska 
Organizacja Turystyczna dociera z ofertą swoich członków w latach 
2015-2016, prezentuje tabela zamieszczona na następnej stronie 
w zestawieniu od 2014.

INNE DZIAŁANIA

WYSTAWA ZDJĘĆ W SEATTLE, USA
W lipcu 2016 r. promowaliśmy Warszawę w ramach Polish Festival 
organizowanego w Seattle, USA. Na tę okazję przygotowaliśmy 
dedykowaną wystawę fotograficzną „Visit Warsaw – the city of 
Fryderyk Chopin”.

UDZIAŁ W EVENCIE PLL LOT NA CYPRZE
Przygotowaliśmy materiały promocyjne na wrześniowy event organi-
zowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT na Cyprze w związku z nowymi 
połączeniami lotniczymi Warszawa-Larnaka. Wysłaliśmy dedykowaną 
prezentację na temat Warszawy oraz materiały promocyjne. 

Kalendarz warszawskich wydarzeń kulturalnych na stronie www.warsawcitybreak.comZdjęcia z wystawy w Seattle "Visit Warsaw - the city of Fryderyk Chopin"
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JAKIMI NARZĘDZIAMI 
PROMUJEMY WARSZAWĘ?

NASZE NARZĘDZIA PROMOCYJNE
NARZĘDZIA, KTÓRYMI SIĘ POSŁUGUJEMY W BIEŻĄCEJ PRACY MAJĄ ZARÓWNO CHA-
RAKTER PRAKTYCZNY (DOSTARCZAJĄ INFORMACJI O REKOMENDOWANYCH LOKAL-
NYCH PRODUKTACH I USŁUGACH) JAK I WIZERUNKOWY. SŁUŻĄ ONE ZARÓWNO 
NAM, NASZYM KLIENTOM (PLANISTOM, TOUR OPERATOROM), JAK I POLSKIM I MIĘ-
DZYNARODOWYM MEDIOM BRANŻOWYM. UDOSTĘPNIAMY JE RÓWNIEŻ (W NIE-
KTÓRYCH PRZYPADKACH NA WYŁĄCZNOŚĆ) NASZYM CZŁONKOM, SZCZEGÓLNIE, 
ŻE ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ Z TYCH NARZĘDZI POWSTAJE Z INTENCJĄ KOMER-
CJALIZACJI ICH PRODUKTÓW I USŁUG. 

JAKIMI NARZĘDZIAMI PROMUJEMY WARSZAWĘ?

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Promocja ofertowa na tych stronach oraz dostęp do najcenniej-
szych narzędzi tylko dla członków WOT

 WWW.WARSAWCONVENTION.PL
Strona Warsaw CvB adresowana do zagranicznego oraz polskiego 
organizatora spotkań, konferencji, kongresów. Dostarcza podsta-
wową wiedzę o ofercie MICE Warszawy, pomaga wybrać obiekty 
konferencyjne, dostarcza narzędzia promocyjne dla organizatorów 
wydarzeń, wśród których są między innymi:
•  katalog kluczowych obiektów konferencyjnych Warszawy
•  oferta wsparcia jakiego Warsaw Convention Bureau jest w stanie 

udzielić organizatorom

•  katalog ofert zwiedzania Warszawy „Warsaw City Tours” prezen-
tujący ofertę członków WOT

•  raporty „Przemysł Spotkań w Warszawie”, edycje opisujące lata 
2007-2016

•  stale aktualizowany kalendarz warszawskich wydarzeń konfe-
rencyjnych

• film promujący Warszawę jako destynację spotkań

Jeden z cyklicznych koncertów Chopinowskich 
w Łazienkach Królewskich w Warszawie
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WWW.WARSAWCITYBREAK.COM
Strona przeznaczona dla turysty zagranicznego, która powstała w ra-
mach kampanii Warsaw Citybreak na rynkach brytyjskim, niemieckim 
i szwedzkim i prowadzona jest w 3 językach. Strona jest opowieścią 
o Warszawie za pomocą oferty członków WOT, a jej kluczowymi 
elementami są między innymi:
•  stale aktualizowany kalendarz wydarzeń kulturalnych w Warszawie 
• oferta warszawskich hoteli – członków WOT
•  rekomendacja najlepszych ofert zwiedzania i wycieczek tematycz-

nych przygotowanych przez członków WOT
•  prezentacja partnerów biznesowych WOT

KATALOGAMI PRODUKTOWYMI 
I WIZERUNKOWYMI
Bogatą ofertę Warszawy prezentujemy w ramach kilku zwięzłych 
i narzędziowych kompendiów dla organizatorów spotkań, agencji 
i tour operatorów.
•  Katalog warszawskich obiektów konferencyjnych i eventowych 

„Warsaw Conference & gala dinner venue guide” prezentuje 
ponad 100 z 200 głównych obiektów stolicy. Wydawany od 2014 
roku w nowej szacie graficznej członkom WOT daje specjalną, 
dodatkową ekspozycję.  

•  „Warsaw City Tour” to specjalnie przygotowana przez członków 
WOT oferta wydarzeń towarzyszących zarówno dużym kongre-
som jak i kameralnym, kilkudziesięcioosobowym konferencjom. 
Katalog ten jest nie tylko inspiracją dla planistów spotykanych na 
targach, ale służy również wspomnianej wcześniej komercjalizacji 
turysty konferencyjnego.

•  Projekt „Odwiedź muzeum po pracy” realizowany był w ra-
mach programu Warszawa Kulturalna. W 2016 roku zakładał on 
ścisłą współpracę z instytucjami kultury przy budowie kalendarza 
wydarzeń i promocji poszczególnych instytucji i ich wystaw, orga-
nizację cyklu zwiedzania instytucji kultury dla branży eventowej 
i turystycznej  oraz  publikację wydawnictwa „Odwiedź muzeum 
po pracy” dystrybuowaną podczas zwiedzania, podczas Meetings 
Week 2016 i podczas spotkań z Izbami Gospodarczymi – Francu-
ską i Hiszpańską. WOT prowadzi także fan page’u na facebooku 
„Odwiedź muzeum po pracy” w ramach którego promowane są 
aktualne wystawy lub wydarzenia instytucji kultury będących 
członkami WOT. Rozpoczęto także projekt współpracy z hotelo-
wymi concierge.

BOGATĄ BAZĄ ZDJĘĆ WARSZAWY ODDANĄ DO 
DYSPOZYCJI KLIENTOM I CZŁONKOM WOT
Aktualne i wizerunkowo właściwe zdjęcia destynacji stanowią kamień 
węgielny wszelkich działań marketingowych i sprzedażowych. Chcąc 
aby Warszawa była pokazywana w odpowiedni sposób oddaliśmy do 
dyspozycji naszych klientów oraz członków bogatą i stale aktualizowaną 
bazę zdjęć, które są wolne od praw autorskich, a duża część z nich 
dodatkowo nie wymaga podpisywania.  Zdjęcia te są dostępne za 
pośrednictwem strony organizacji www.wot.waw.pl  

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Promocja ofertowa tylko dla członków WOT

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Oprócz klientów, dziennikarzy i instytucji współpracujących  
dostęp do bazy zdjęć mają tylko członkowie WOT

BAZĄ FILMÓW PROMOCYJNYCH O WARSZAWIE
Na wspomnianej stronie www.wot.waw.pl można znaleźć dostęp 
do bazy różnych filmów promujących Warszawę.

GOTOWYMI PREZENTACJAMI O MIEŚCIE
W ramach członkostwa w WOT dajemy możliwość wykorzystywa-
nia gotowych prezentacji przedstawiających pod różnym kątem 
Warszawę jako destynację turystyczną i MICE. To samo dotyczy 
możliwości wykorzystania bid booka, czyli prezentacji oferty 
kongresowej Warszawy, za pomocą której Warsaw CvB pozyskuje 
międzynarodowe wydarzenia. Materiały te dostępne są na stronie 
www.wot.waw.pl.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Możliwość wykorzystania tylko dla członków organizacji.
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PGE Narodowy w Warszawie

JAK WSPÓLNIE
ZMIENIAMY WARSZAWĘ?

JESTESMY LIDEREM ZMIAN
WARSZAWA JEST W NIEMAL KAŻDEJ DZIEDZINIE MIASTEM ROZWIJAJĄCYM SIĘ 
W BARDZO DYNAMICZNYM TEMPIE. JEDNYM Z ZADAŃ WARSZAWSKIEJ ORGANIZA-
CJI TURYSTYCZNEJ JEST DBANIE, ABY KLUCZOWE ZMIANY W OBSZARZE TURYSTYKI 
I BRANŻY SPOTKAŃ ODBYWAŁY SIĘ W SPOSÓB GWARANTUJĄCY ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ BRANŻY ORAZ ZABEZPIECZAŁY INTERESY JEJ KLUCZOWYCH GRACZY I INTE-
RESARIUSZY. JAKO CZŁONEK WOT KAŻDY PODMIOT MA SWÓJ REALNY UDZIAŁ 
W KSZTAŁTOWANIU PRZYSZŁOŚCI WARSZAWSKIEJ TURYSTYKI.

JAK WSPÓLNIE ZMIENIAMY WARSZAWĘ?

AKTYWNIE LOBBUJĄC NA RZECZ 
NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW
Kontynuując rozpoczęty w 2015 roku temat lobbowania na rzecz 
centrum kongresowego, w 2016 roku zorganizowaliśmy spotkanie 
dyrektorów generalnych warszawskich hoteli z Zastępcą Prezy-
denta Warszawy Michałem Olszewskim, po którym to spotkaniu 
cała branża hotelarska wraz z przedstawicielem Warszawy napisała 
do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki oraz Wicepremiera Ma-
teusza Morawieckiego list wspierający projekt zabudowy błoni PGE 
Narodowego złożony przez spółkę PL.2012+. Innym długofalowym 
projektem WOT, który jest ściśle konsultowany od strony merytorycznej 
z członkami jest projekt wprowadzenia ustawy o opłacie lokalnej, która 
miałaby zasilić turystyczny budżet promocyjny Warszawy.

GROMADZĄC I KORZYSTAJĄC Z WIEDZY
O RYNKU
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej rzetelne 
dane pozwalają podejmować trafne decyzje taktyczne i strategiczne. 
Dostęp do niektórych danych, gdyby nie Warszawska Organizacja 
Turystyczna, byłby bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Oto 
najważniejsze z narzędzi, które udostępniamy lokalnej branży, w nie-
których przypadkach na wyłączność członkom WOT.

•  Demand Outlook – interaktywna, bardzo rozbudowana bazy da-
nych szczegółowo opisująca wielkość i charakterystykę lokalnego 
rynku konferencyjnego. Narzędzie to jest tworzone przez firmę 
Z-Factor, która dysponuje największą tego typu bazą danych nie 
tylko w Polsce, ale i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dane 
z systemu Demand Outlook służą nie tylko do tworzenia 
corocznego raportu „Przemysł spotkań w Warszawie”, który 

jest publikowany na stronie Warsaw CvB, ale przede wszystkim na 
zasadzie wyłączności przekazywane są członkom WOT. Warto przy 
tym zaznaczyć, że dane w tym systemie są nie tylko zbierane 
przez 365 dni w roku, ale są również codziennie aktualizowane.

•  Na stronie www.wot.waw.pl dostępna jest obszerna baza różnego 
rodzaju badań, które charakteryzują warszawski rynek turystyczny, 
ale również na przykład inwestycyjny. Wśród najciekawszych opra-
cowań jest między innymi wydana w 2016 roku, druga już edycja 
raportu „Turystyka w Warszawie” (Stołeczne Biuro Turystyki).

•  W ramach ścisłej współpracy ze Stołecznym Biurem Turystyki, 
WOT uczestniczył w 2016 roku w tworzeniu nowego kształtu ba-
dań turystycznych (ilościowych i jakościowych), które dodatkowo 
były opracowywane w uzgodnionym zakresie merytorycznym dla 
kluczowych miast Polski. Dzięki temu wyniki tych badań w kolejnych 
latach będą porównywalne.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Miej wpływ na kierunek i sposób zmian, jakie mają miejsce 
w tym dynamicznie rozwijającym się mieście

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Dostęp do unikalnej wiedzy rynkowej umożliwia podejmowanie 
decyzji biznesowych w oparciu o rzetelne dan
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POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, laureat dwóch najbardziej 
prestiżowych nagród muzealnych Europy w 2016: European 
Museum Academy Award i European Museum of the Year 2016

SYNERGIA I WSPÓŁPRACA 
Z LOKALNĄ BRANŻĄ

UWAŻNIE SŁUCHAMY I WSPÓŁPRACUJEMY
JEDNĄ Z PODSTAWOWYCH FUNKCJI WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 
JEST ZAPEWNIANIE PLATFORMY DIALOGU I WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH INTERESARIUSZY, 
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH, W RAMACH ROZWIJANIA LOKALNEJ BRANŻY. 
ZADANIA TE REALIZUJEMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Możliwość rozwoju biznesowego poprzez synergię z ofertą 
innych członków WOT.

SPOTKANIA MERYTORYCZNE
Organizacja i uczestnictwo w licznych spotkaniach merytorycznych 
poświęconych rozwojowi sieci branżowej współpracy (np. cykliczne 
spotkania miejskich convention bureau z Poland Convention Bure-
au), powstawania nowej infrastruktury kongresowej (lobbying na 
rzecz centrum kongresowego), powoływania istotnych projektów 
badawczych (spotkanie dyrektorów generalnych warszawskich hoteli 
z prezesem POT i kierownikiem Poland Convention Bureau w sprawie 
pozyskania danych do badania Poland Meetings Impact).

NETWORKING
Wspomniany networking odgrywa ważną rolę również między człon-
kami organizacji, którzy podejmują między współpracę w ramach 
uzupełniających się wzajemnie ofert i znajdujących się w nich usług. 
Wymiana informacji między członkami o profilach działalności i uni-
kalnych przewagach konkurencyjnych dokonuje się w trakcie spotkań 
oraz regularnego mailingu „Wieści z WOT”.

BENEFIT DLA CZŁONKÓW WOT
Możliwość współpracy i networkingu z kluczowymi graczami 
branży oraz roboczy kontakt z władzami Warszawy.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Pl. Defilad 1, p.937-8,946
00–901 Warszawa

T +48 22 656 69 90
E office@wot.waw.pl, wcb@warsawconvention.pl
W www.wot.waw.pl, www.warsawconvention.pl, www.warsawcitybreak.com 

MONIKA BIAŁKOWSKA
Dyrektor Biura
Warszawska Organizacja Turystyczna
T +48 606 797 295
E monika.bialkowska@wot.waw.pl

MATEUSZ CZERWIŃSKI
Dyrektor Działu
Warsaw Convention Bureau
Warszawska Organizacja Turystyczna
T +48 601 324 244
E mateusz.czerwinski@warsawconvention.pl

BARBARA PASZKOWSKA
Asystentka Dyrektora i Zarządu WOT
Warszawska Organizacja Turystyczna
T 22 656 69 90, +48 506 044 779
E barbara.paszkowska@wot.waw.pl

Zespół Warszawskiej Organizacji Turystycznej z Zastępcą Prezydenta 
m.st. Warszawy Michałem Olszewskim
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