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Zaproszenie do współpracy 

skierowane do galerii handlowych i partnerów z branży zakupowej 
 
 
 
Warszawa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno jako destynacja biznesowa, jak i 
miejsce idealne dla turysty wypoczynkowego. Wg raportu „Turystyka w Warszawie 2017” 
opublikowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki w 2017 roku Warszawę odwiedziło ponad 25 
mln turystów i odwiedzających – z czego ponad 9,5 mln to turyści krajowi i zagraniczni. 
 
Wg ww. raportu średnia deklarowana kwota wydatków na osobę podczas pobytu w Warszawie 
wynosiła w 2017 roku 810,00 zł – 438,00 zł dla turysty krajowego i 1 685,00 zł dla turysty 
zagranicznego. 
 
Jednym z nieodłącznych elementów każdego wyjazdu oprócz noclegu, posiłków czy zwiedzania 
atrakcji są niewątpliwie zakupy.  W znaczącym stopniu zainteresowani zakupami są podróżujący 
z takich rynków jak: Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Skandynawia – a więc ci, wobec których 
polskie ceny nadal pozostają konkurencyjne. 
 
Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem publiczno-prywatnym, 
którego powstanie zainicjował Urząd miasta st. Warszawy. Zrzeszamy podmioty działające 
w szeroko pojętej branży turystycznej w Warszawie (organizatorów turystyki, agencje 
eventowe, hotele, obiekty konferencyjne, instytucje kultury, restauracje). Ściśle 
współpracujemy ze Stołecznym Biurem Turystyki, jednostką budżetową m. st. Warszawy, 
Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją Turystyczną i jej 
zagranicznymi przedstawicielstwami. 
 
Jednym z naszych działań dedykowanych turystom indywidualnym jest prowadzenie strony 
www.warsawcitybreak.com , na której prezentujemy oferty członków Stowarzyszenia – hoteli, 
organizatorów turystyki, instytucji kultury czy restauracji. W tym gronie niewątpliwie brakuje 
centrów i galerii handlowych.  
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do przyjęcia zaproszenia do współpracy.  
Działania WOT szczegółowo opisujemy na stronie Organizacji: www.wot.waw.pl W razie 
zainteresowania chętnie spotkamy się również i opowiemy o prowadzonych działaniach.  
 
Na informacje zwrotne od Państwa czekamy pod adresem: office@wot.waw.pl 
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