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PLAN DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH WARSZAWY W OBSZARZE TURYSTYKI W 
2019 R. 

realizowanych wspólnie przez Stołeczne Biuro Turystyki, Warszawską 
Organizację Turystyczną oraz Mazowiecką Regionalną Organizację 

Turystyczną 

 

Czym jest ten dokument? 

Dokument ten jest planem działań marketingowych na rynkach zagranicznych i krajowym trzech 
podmiotów, które zarządzają marketingiem Warszawy jako destynacji turystycznej i konferencyjnej. 
Podmiotami tymi są Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT), Stołeczne Biuro Turystyki (SBT) 
i Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT). Przedstawione tu plany działań 
uwzględniają również aktywność w 2019 Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej 
na wybranych rynkach, które zostały omówione podczas warsztatów POT-ROT-LOT.  

Lista wymienionych zadań nie jest zamknięta, a w działaniach planowanych przez wyżej wymienione 
podmioty przewidziane jest miejsce na uzupełniające te plany inicjatywy i projekty zgłoszone przez 
członków WOT, jako kluczowych przedstawicieli lokalnej branży turystycznej. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że dokument ten docelowo będzie dotyczył przede wszystkim działań 
marketingowych ze wspólnych obszarów kompetencyjnych WOT, SBT i MROT, nie uwzględnia 
natomiast projektów indywidualnych wynikających ze specyfiki działania poszczególnych podmiotów 
(np. turystyka na terenach wiejskich). Oznacza to również, że dokument ten nie omawia szczegółowo 
działań pozamarketingowych (integracja branży, tworzenie produktów turystycznych, badania 
i gromadzenie wiedzy, etc.) planowanych na rok 2019 przez wspomniane instytucje. Te działania 
zostaną opisane wyczerpująco w odrębnych dokumentach wspomnianych podmiotów. 

 
 

Globalny kontekst rozwoju turystyki w Warszawie 

Jak potwierdzają poniższe dane, zarówno światowa, europejska jak i polska turystyka rozwija się 
w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a prognozy dla dalszego jej rozwoju również są optymistyczne1. 
 
2017 jest ósmym z rzędu rokiem trwałego wzrostu, jeśli chodzi o liczbę przyjazdów turystycznych 
w międzynarodowych destynacjach. Wartość ta wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego i jest 
to najwyższy procentowy wzrost od czasu światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku i znacznie 
powyżej długoterminowej prognozy UNWTO wynoszącej 3,8% rocznie w tym okresie. Wzrost ten był 
między innymi napędzany przez globalne ożywienie gospodarcze, które spowodowało silny popyt 
zewnętrzny z niemal wszystkich rynków źródłowych. 
Łączna liczba przyjazdów turystycznych w 2017 to 1326 milionów, czyli o około 86 milionów (+7%) 
więcej niż w 2016 roku. Rozkład przyjazdów turystycznych i generowanych przez nie wpływów 
finansowych w regionach świata wyglądał następująco: 

• Europa: 51% globalnych przyjazdów i 39% globalnych wpływów finansowych 

                                                           
1 Dane pochodzą z następujących źródeł: UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition World Tourism Organization, Turystyka w Polsce 2017 
Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w Warszawie. Raport 2017, Stołeczne Biuro Turystyki  
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• Azja i Pacyfik: 24% globalnych przyjazdów i 29% globalnych wpływów finansowych  

• Ameryka Płn. i Płd.: 16% globalnych przyjazdów i 24% globalnych wpływów finansowych 

• Afryka: 5% globalnych przyjazdów i 3% globalnych wpływów finansowych 

• Bliski Wschód: 4% globalnych przyjazdów i 5% globalnych wpływów finansowych 
Dla regionu europejskiego wartości bezwzględne powyższych danych procentowych pokazują, 
że w 2017 na Starym Kontynencie zrealizowanych zostało 627 mln przyjazdów (+8% w stosunku do 
2016), które wygenerowało wpływy finansowe rzędu 519 mld USD. Co istotne, region Europy 
Środkowo-Wschodniej również odnotował silny wzrost przyjazdów – w 2017 odbyło się tam 19,9% 
wszystkich europejskich przyjazdów wygenerowanych przez 133,7 mln turystów.  
 
Według danych UNWTO, w 2017 roku do Polski przyjechało 18,4 mln turystów, czyli o 5,4% więcej niż 
w roku 2016 (przyjazdy do Polski stanowią 2,7% całkowitego międzynarodowego ruchu turystycznego 
w Europie), a wydatki turystów zagranicznych w Polsce wyniosły 8,7 mld USD (o 8,8% więcej niż w roku 
poprzednim). W Warszawie ruch turystyczny w 2017 szacuje się, wg danych Stołecznego Biura 
Turystyki, na 9,6 mln krajowych i zagranicznych przyjazdów turystycznych (+0,4% w stosunku do roku 
poprzedniego). 
Przyjazdy turystów zagranicznych do Warszawy w 2017 to 2,6 mln, o 4% mniej niż w roku 2016. 
Głównymi rynkami, z których przyjeżdżali turyści zagraniczni były: 

• Niemcy: 228 000 przyjazdów; 8,7% ogółem 

• USA: 207 000 przyjazdów; 7,9% ogółem 

• Wielka Brytania: 205 000 przyjazdów; 7,8% ogółem 

• Francja: 169 000 przyjazdów; 6,4% ogółem 

• Ukraina: 147 000 przyjazdów; 5,6% ogółem 

• Hiszpania: 131 000 przyjazdów; 5,0% ogółem 

• Włochy: 124 000 przyjazdów; 4,7% ogółem 

• Izrael: 107 000; 4,1% ogółem 
Wśród najpopularniejszych celów odwiedzin turystów zagranicznych znalazły się: zwiedzanie zabytków 
(29%), wypoczynek (21%), poznawanie kultury/historii (15%), odwiedzanie krewnych lub znajomych  
(12%), sprawy służbowe (8%), udział w wydarzeniu kulturalnym (2%). 
 
Turystyka ma znaczący wpływ na rozwój gospodarki miasta. Jej udział w PKB Warszawy to ponad 6% 
(15,4 mld zł w 2016 r.). W branżach turystycznych zatrudnionych jest ponad 70 tys. osób (ok. 6% ogółu 
pracujących).  
 Na 2018 UNWTO prognozuje globalny wzrost międzynarodowych przyjazdów turystycznych między 
4% a 5%, przy czym według prognoz tej samej organizacji do 2030 roku łączna liczba 
międzynarodowych przyjazdów turystycznych wzrośnie do 1,8 miliarda. Dane te pokazują, że 
warszawska turystyka wpisuje się w światowe trendy branżowego wzrostu, w związku z czym 
planowane w niniejszym dokumencie działania marketingowej mogą przynieść oczekiwane rezultaty. 
 

W jaki sposób planowane są działania marketingowe na rok 2019? 

Cele 

Poniżej znajdują się nadrzędne cele, które definiują priorytety i kierunki długoterminowego działania 
podmiotów zaangażowanych w rozwój warszawskiej turystyki: 

• wzmocnienie marki turystycznej Warszawy, która jako miasto otwarte, aktywne, nowoczesne, 
bezpieczne i przyjazne jest również atrakcyjną i różnorodną destynacją turystyczną 
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• zbudowanie synergii pomiędzy turystyką a innymi istotnymi dziedzinami lokalnego życia 
społecznego (kultura, rekreacja, sport, gospodarka, nauka, etc.), tak aby obszary te wspierały 
się w realizacji własnych długofalowych celów, a miasto jako spójny organizm mogło rozwijać 
się w sposób zrównoważony 

• maksymalizacja pozytywnego wpływu ekonomicznego branży turystycznej na lokalną 
gospodarkę (mierzone między innymi procentowym udziałem turystyki w PKB miasta czy liczbą 
wygenerowanych miejsc pracy) przy jednoczesnym uwzględnieniu imperatywu jakim jest 
zrównoważony rozwój tej branży. 

Cele szczegółowe niniejszego planu zaprezentowane są w dalszej części dokumentu, jako zamierzone 
efekty określonych działań skierowanych do wybranych grup odbiorców. 

 
Strategia planu marketingowego 

1. Synergia kluczowych interesariuszy lokalnego rynku turystycznego 
Fundamentalnym założeniem przy tworzeniu niniejszego planu marketingowego jest 
wykorzystanie efektu synergii między kluczowymi interesariuszami warszawskiego rynku 
przyjazdowej turystyki wypoczynkowej i konferencyjnej. Stołeczne Biuro Turystyki, 
Warszawska Organizacja Turystyczna i Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 
dostrzegają ogromną potrzebę zarówno bieżącej jak i długoterminowej, strategicznej 
współpracy z lokalną branżą, czyli głównie przedsiębiorcami, z których produktów i usług 
składa się oferta turystyczno-konferencyjna Warszawy. Rok 2019 będzie pierwszym rokiem w 
stołecznej turystyce, w którym powstanie jeden spójny plan marketingowy.  
 

2. Oferta produktowa 
W 2019 roku kontynuowane będą działania lat poprzednich, w których komunikacja 
marketingowa opierała się na promocji następujących produktów: 

• Warszawa Chopina 

• Warszawa kulturalna (w tym: oferta instytucji kultury i muzeów, festiwale, etc.) 

• Warszawa kulinarna 

• Warszawa historyczna (w tym: Judaica, Warszawa królewska, socrealizm, etc.) 

• Warszawska Wisła (w tym: Warszawa sportowa i zielona) 

• Warszawska Praga 

• oraz Warsaw City Break (który jako sposób realizacji pobytu turystycznego łączy 
wymienione wyżej oferty, kładąc szczególny nacisk na ich sezonową specyfikę) 

Osobnym obszarem produktowym jest również lokalna oferta dla branży spotkań (MICE). 

Powyższy wybór został dokonany między innymi w oparciu o opracowanie Stołecznego Biura 
Turystyki Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. (Załącznik nr 1 do niniejszego 
dokumentu). W diagnozie tej przedstawiono analizę zdolności  produktów turystycznych 
Warszawy do przyciągania  poszczególnych, behawioralnie zdefiniowanych grup 
konsumentów (segmentów). 

3. Grupy docelowe 
Obecnie w komunikacji marketingowej kładzie się coraz większy nacisk na segmentację 
behawioralną konsumentów. Wydaje się to być słuszną strategią, szczególnie w odniesieniu 
do rynków Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, zdominowanych przez zamożne, 
wysokorozwinięte społeczeństwa, cechujące się szerokim dostępem do informacji 
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i rozwiniętym konsumpcjonizmem, którego intensywność nie jest silnie zdeterminowana przez 
podstawowe cechy demograficzne nabywcy (wiek, płeć, miejsce zamieszkania). 
Na potrzeby realizacji planu marketingowego skorzystano z segmentacji behawioralnej 
krajowych i zagranicznych turystów odwiedzających Warszawę, zawartej w Diagnozie stanu 
turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. Do grup docelowych zdefiniowanych na 2019 rok należą: 

• Wśród turystów krajowych: 
o Okazjonalny bywalec 
o Pedagog 
o Młody odkrywca kulturowy 

• Wśród turystów zagranicznych: 
o Hipster 
o Zorganizowany odkrywca kulturowy 
o Indywidualny odkrywca kulturowy 
o Podróżnik pamięci 
o Polonus sentymentalny 

 
 

4. Rynki zagraniczne (o  wyborze zdecydowało ich znaczenie dla warszawskiej turystyki 
przyjazdowej, jak również fakt funkcjonowania struktur POT jako podstawowego partnera w 
systemie promocji POT-ROT-LOT) 
Segmentacja geograficzna, mimo coraz istotniejszej roli wspomnianej wyżej segmentacji 
behawioralnej, wciąż pozostaje jednym z kluczowych elementów w planach marketingowych 
destynacji turystycznych i kierunkuje działania komunikacyjne. W ramach niniejszego planu 
wybrano następujące rynki, na których promowana będzie Warszawa: 

• Rynek niemiecki 

• Rynek brytyjski 

• Rynek skandynawski 

• Rynek hiszpański 

• Rynek izraelski 

• Rynek chiński 

• Rynek rosyjski 

• Rynek amerykański (USA i Kanada)  

• Rynki inne. 

Jednocześnie plan przedstawia propozycje działań na dodatkowych rynkach (m.in. Francja, 
Austria, Benelux, Włochy, Ukraina i Japonia), ale jak wspomniano we wstępie wybory 
dokonywane w dokumencie nie są zamknięte, zwłaszcza wobec rynków i projektów, które 
będzie można realizować wspólnie z branżą turystyczną Warszawy i regionu mazowieckiego. 

5. Rynek krajowy 
 
W odniesieniu do rynku krajowego Warszawa będzie promowana na stoisku Mazowsza na 
następujących targach i imprezach:  
23 stycznia 2019 – Forum Branży Eventowej  
1-3 luty 2019 - Tour Salon – Poznań 
1-3.03.2019 - Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu    
22-24.03.2019 - Na styku kultur – Łódź 
29-30.03.2019 – GLOBalnie Katowice  
6-7.04.2019 - Free Time Festiwal – Gdańsk 
11.05.2019 - Piknik Naukowy Stadion Narodowy  
październik 2019 - World Travel Show – Nadarzyn 
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listopad 2019 - TT Warsaw – Warszawa  
 
Ponadto Warszawa będzie promowana wśród mieszkańców Mazowsza podczas następujących 
imprez plenerowych:  

• Karolin – kiermasz rodzinny z zespołem „Mazowsze” – czerwiec 2019  

• Liw – Turniej Smaków – lipiec 2019  

• Myszyniec – Miodobranie Kurpiowskie – sierpień 2019  

• Dożynki Woj. Mazowieckiego – wrzesień 2019 

Są to imprezy, na których stoisko promocyjne będzie organizowane przez MROT. Cieszą się one 
dużym powodzeniem wśród mieszkańców Mazowsza, poszukujących ciekawych ofert 
spędzania czasu w Warszawie i na Mazowszu, o czym świadczy zapotrzebowanie na materiały 
promocyjne.  

6. Narzędzia 
Wśród narzędzi i kanałów komunikacji marketingowej wybranych do realizacji celów planu na 
2019 r. znajdą się między innymi: 

• Kampanie digitalowe;  

• Oficjalny portal turystyczny m.st Warszawy www.warsawtour.pl w czterech wersjach 
językowych, www.warsawcitybreak.pl, www.mazowsze.travel; 

• Strona internetowa www.chopin.warsawtour.pl w dziewięciu wersjach językowych 

• Aplikacje turystyczne (WarsawTour, Chopin in Warsaw, Selfie with Chopin, 
PlayMazovia) 

• Profile w mediach społecznościowych: Facebook (Fall in Love with Warsaw, Szlak 
Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, Twitter,  Instagram, YouTube 

• Punkty Warszawskiej Informacji Turystycznej 

• Punkty Mazowieckiej Informacji Turystycznej 

• Treści multimedialne na potrzeby mediów społecznościowych i serwisów 
internetowych; 

• Wydawnictwa; 

• Press kit oraz pakiety informacyjno-promocyjne dla dziennikarzy i blogerów 

• Pakiety informacyjne dla: tour operatorów, interesariuszy zewnętrznych i członków 
WOT; 

• Media bank i baza zdjęć WOT;  

• Wytyczne do komunikacji marki Warszawa w obszarze turystyki; 

• Katalog identyfikacji wizualnej;  

• Wydarzenia targowe (B2B, B2C) oraz różnego rodzaju warsztaty (B2B); 

• Wizyty studyjne dla tour operatorów, dziennikarzy, influencerów oraz planistów 
spotkań (w tym prezentacje produktowe) 

• Współpraca z międzynarodowymi środowiskami branżowymi. 
Wymienione w tym dokumencie narzędzia nie tworzą zamkniętej listy – w ramach konsultacji 
niniejszego planu z lokalną branżą turystyczną założone jest ewentualne rozszerzenie tej listy 
o propozycje przedstawione przez członków WOT. 
 

7. Wskaźniki realizacji celów 
Do wymienionych narzędzi, które mają służyć realizacji założonych celów marketingowych 
dopasowane są właściwe wskaźniki, za pomocą których dokonywana będzie ewaluacja 
prowadzonych działań. 
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Ze względu na klarowność dokumentu struktura działań w ramach planu marketingowego dla turystyki 
wypoczynkowej została przedstawiona poprzez pryzmat rynków zagranicznych, na których działania 
te będą prowadzone. 
 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/


 

Warszawska Organizacja Turystyczna – Warsaw Convention Bureau 
Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 9 piętro, pokoje 937, 938, 946, 00-901 Warszawa 

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

Strona 7 z 32 

 
PLAN DZIAŁAŃ NA 2019 w obszarze TURYSTYKI WYPOCZYNKOWEJ 

 

RYNEK NIEMIECKI – planowane działania w 2019 

Produkt –Warszawa kulturalna, Warszawa kulinarna, city break, Warszawska Wisła i Warszawska Praga 

Grupa docelowa: indywidualny i zorganizowany odkrywca kulturowy, hipster 

Działanie Narzędzie Termin Realizator / Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika 
efektywności 

Promocja Warszawy 
na targach ITB 

Berlin 

Stoisko Warszawy w ramach 
Stoiska Narodowego POT 
 
 

I 
kwartał 

SBT, WOT, MROT, 
POT  

Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku 
Warszawy; 
Promocja 
warszawskich 
produktów 
skierowana do 
konsumentów B2C 

Liczba 
odwiedzających 
stoisko 
Warszawy – co 
najmniej 2000 
osób 
Liczba 
rozdanych 
wydawnictw - 
co  najmniej 
4000 sztuk 

Dystrybucja broszur 
informacyjnych 
 
 

Rozmowy B2B z 
międzynarodowymi 
przedstawicielami branży 
turystycznej (dziennikarze, 
blogerzy, agencje 
marketingowe) 
 
 

Nawiązanie 
współpracy w 
zakresie promocji 
Warszawy 
 
 

Realizacja 
współpracy w 
wybranym 
zakresie 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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Rozmowy z tour operatorami 

Włączenie 
warszawskich 
produktów do ofert 
tour operatorów, 
wzbogacenie oferty  

Liczba 
touroperatorów, 
którzy włączyli 
Warszawę i jej 
produkty do 
oferty 

 
 Do ustalenia 

 Do ustalenia 

Stoisko Warszawy 
na targach 

TourNatur w 
Dusseldorfie – do 

potwierdzenia 

Promocja warszawskich 
produktów skierowana do 
konsumentów (B2C) poprzez 
stronę  
www.warsawtour.pl oraz 
www.warsawcitybreak.com 

III 
kwartał 

 

Zwiększenie liczby 
unikalnych 
użytkowników 
witryny 

Do ustalenia 

 
Wydarzenie Berlin 

Vital 
 
 
 

Promocja Maratonu 
Warszawskiego na wydarzeniu 
organizowanym przed 
Maratonem Berlińskim  

5-6 
kwietnia 

ZOPOT Do ustalenia Do ustalenia 

Kampania 
digitalowa na 

platformach OTAs 

Narzędzia zostaną 
zaproponowane przez 
wykonawcę wyłonionego w 
przetargu 

I, II, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost postrzegania 
Warszawy jako 
atrakcyjnej 
destynacji na city 
break 

Zasięg reklamy, 
liczba klików 

Wzrost przyjazdów 
do Warszawy 

Liczba 
zakupionych 

biletów 
lotniczych i 
rezerwacji 

miejsc 
noclegowych 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
http://www.warsawtour.pl/
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Współpraca z 
dziennikarzami i 
influencerami 
 

Wizyty studyjne 
II,III,IV 

kwartał 
ZOPOT/SBT/MROT 

Publikacje promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 
destynację 
turystyczną oraz 
wybrane produkty 
turystyczne 

Liczba publikacji, 
zasięg 

Współpraca z 
zagraniczną branżą 

turystyczną 

Wizyty studyjne dla tour 
operatorów 

I, II, III, 
IV 

kwartał 
ZOPOT/WOT/MROT 

Liczba tour 
operatorów, który 
osobiście zapoznali 
się z warszawskimi 
produktami 

zwiększenie 
liczby ofert 

przyjazdowych 
do Warszawy w 

ofercie 
touroperatorów 
brytyjskich oraz 
publikacji i ich 

zasięgów 

 
Promocja w 

mediach 
społecznościowych 

 
 
 
 

Relacje na żywo na Facebooku - 
spacery z przewodnikiem 

(dedykowany język i tematyka) 

II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost liczby 
aktywnych/ 
zaangażowanych  
fanów z danego 
rynku 

Zasięg, reakcje 

Relacje wideo z wizyt 
influencerów/ bloggerów na 
mediach społecznościowych 

I, II, III, 
IV 

kwartał 
SBT 

Dotarcie do fanów 
influencerów/ 
bloggerów 

Liczba 
unikalnych 
odbiorców 

Promowanie Warsaw Quest na 
stronie warsawtour.pl - 

Narzędzie do przygotowania 
spersonalizowanego planu 

zwiedzania Warszawy 

I, II, III, 
IV 

kwartał 
SBT 

Wzrost liczby 
unikalnych 
użytkowników strony 
warsawtour.pl 

Liczba 
użytkowników 

Konkursy w mediach 
społecznościowych 

I, II, III, 
IV 

kwartał 
SBT, WOT 

Wzrost liczby 
unikalnych 

Liczba 
użytkowników 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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użytkowników strony 
warsawtour.pl 

 

 

RYNEK BRYTYJSKI – planowane działania w 2019 

Produkt: city break, Warszawska Wisła, Warszawa kulinarna, Warszawska Praga 

Grupa docelowa: indywidualny odkrywca kulturowy, hipster 

Działanie Narzędzie Termin Realizator / Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika 
efektywności 

Kampania 
digitalowa  

Promocja warszawskich 
produktów na stronie 
www.warsawcitybreak.com  
Konkursy 
 

Do 
ustalenia 

WOT 

Zwiększenie liczby 
unikalnych 
użytkowników 
witryny 

Do ustalenia 

Liczba kliknięć 
„Book” 
przekierowujących 
na strony 
transakcyjne 
warszawskich 
dostawców 
produktów i usług 
turystycznych 

Do ustalenia 

Webinar Promocja Warszawy jako 
destynacji leisure i MICE 

26.02.2019 Bez kosztów 20 uczestników 
webinara 

Do ustalenia 

   
22 stycznia 

 
ZOPOT / WOT 

Zainteresowanie 
Warszawą i 

 40 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
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Współpraca z 
międzynarodową 
branżą turystyczną 

Event promocyjny dla tour 
operatorów i dziennikarzy 
w Dublinie  
 

warszawskimi 
produktami. 

Wizyty prasowe dla 
dziennikarzy i influencerów 

II, III, IV 
kwartał 

ZOPOT/SBT/MROT 

Publikacje 
promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 
destynację 
turystyczną oraz 
wybrane produkty 
turystyczne 

Liczba 
publikacji, 

zasięg 

Wizyty studyjne dla tour 
operatorów 

I, II, IV 
kwartał 

ZOPOT/WOT/MROT 

Liczba tour 
operatorów, 
którzy osobiście 
zapoznali się z 
warszawskimi 
produktami 

Do ustalenia 

Promocja w 
mediach 
społecznościowych 

Relacje na żywo na 
Facebooku - spacery z 
przewodnikiem 
(dedykowany język i 
tematyka)  

II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost liczby 
aktywnych/ 
zaangażowanych  
fanów z danego 
rynku 

Zasięg, 
reakcje 

Relacje wideo z wizyt 
influencerów/ bloggerów 

I, II, III, IV 
kwartał 

SBT 
Dotarcie do fanów 
influencerów/ 
bloggerów 

Liczba 
unikalnych 
odbiorców 

Promowanie Warsaw 
Quest na stronie 
warsawtour.pl - Narzędzie 
do przygotowania 
spersonalizowanego planu 
zwiedzania Warszawy 

I, II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost liczby 
unikalnych 
użytkowników 
strony 
warsawtour.pl 

Liczba 
użytkowników 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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Konkursy w mediach 
społecznościowych 

I, II, III, IV 
kwartał 

SBT, WOT 

Wzrost liczby 
unikalnych 
użytkowników 
strony 
warsawtour.pl 

Liczba 
użytkowników 

 

RYNEK CHIŃSKI – planowane działania w 2019 

Produkt: Warszawa Chopina, Warszawa kulturalna 

Grupa docelowa: zorganizowany odkrywca kulturowy, indywidualny odkrywca kulturowy, hipster 

Działanie Narzędzie Termin Realizator / Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana wartość 
wskaźnika 

efektywności 

Promocja 
Warszawy w 

chińskich mediach 
społecznościowych 

 
Profile Warszawy na portalach 
WeChat i Weibo 

I, II, III, 
IV 

kwartał 
SBT 

 
Wzrost znajomości 
i zainteresowania 
Warszawą 

 
Zasięg i liczba 

wyświetleń 
postów 

  

Promocja 
Warszawy na 

platformie 
turystycznej 

Internet II kw ZOPOT/WOT/SBT 
Wzrost 
zainteresowania 
ofertą warszawy 

Zasięg i liczba 
wejść na 

platformę 

 
Współpraca z 

dziennikarzami i 
influencerami 

 

Wizyty prasowe dla 
dziennikarzy i influencerów 

II, III, IV 
kwartał 

SBT/ZOPOT/MROT 

 
Publikacje 
promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 
destynację 
turystyczną oraz 

 
Liczba publikacji, 

zasięg 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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wybrane produkty 
turystyczne 

Relacje wideo z wizyt 
influencerów/ bloggerów 

II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Dotarcie do fanów 
influencerów/ 
bloggerów/ 
zwiększenie liczby 
obserwujących 
warszawskie 
profile w mediach 
społecznościowych 

Liczba unikalnych 
odbiorców 

Kampania online 
na platformach 

OTAs 

Narzędzia zostaną 
zaproponowane przez 

wykonawcę wyłonionego w 
przetargu 

II 
kwartał 

ZOPOT/SBT 

 
Wzrost 
postrzegania 
Warszawy jako 
atrakcyjnej 
destynacji 
turystycznej 

 
Zasięg reklamy, 

liczba klików  

 
Wzrost przyjazdów 
do Warszawy 

Liczba 
zakupionych 

biletów 
lotniczych i 

rezerwacji miejsc 
noclegowych 

 
Współpraca z 

zagraniczną branżą 
turystyczną 

Wizyty studyjne dla tour 
operatorów 

II i IV 
kwartał 

ZOPOT/WOT/MROT 

Włączenie 
Warszawy do 
oferty 
touroperatorów 
lub wzbogacenie 
istniejącej oferty  

Liczba 
touroperatorów, 

którzy włączyli 
Warszawę do 

swoich ofert lub 
wzbogacili ofertę 

miasta 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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Prezentacja ofert wspólnych z 

Bawarią 
II/III kw ZOPOT/WOT 

 
 

Prezentacja ofert 
członków 

WOT/MROT na 
targach (np. BITE, 

ITF itp.) 

Rozmowy B2B z 
międzynarodowymi tour 
operatorami 

II i IV 
kwartał 

ZOPOT 

Wdrożenie 
warszawskich 
produktów do 
ofert tour 
operatorów 

Do ustalenia 

Promocja warszawskich 
produktów skierowana do 
konsumentów (B2C) poprzez 
stronę internetową w chińskiej 
wersji językowej 
www.warsawcitybreak.com   

Zwiększenie liczby 
unikalnych 
użytkowników 
witryny 

Do ustalenia 

 

Liczba kliknięć 
„Book” 
przekierowujących 
na strony 
transakcyjne 
warszawskich 
dostawców 
produktów i usług 
turystycznych 

Do ustalenia 

 
 
 

RYNEK SKANDYNAWSKI – planowane działania w 2019 

Produkt: city break, Warszawa kulinarna, Warszawska Wisła 

Grupa docelowa: indywidualny i zorganizowany odkrywca kulturowy, hipster 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
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Działanie Narzędzie Termin 
Realizator / 

Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika 
efektywności 

Kampania 
digitalowa  

Promocja warszawskich 
produktów na stronie 
www.warsawtour.pl oraz 
www.warsawcitybreak.com  
konkursy 

Do 
ustalenia 

Do ustalenia 

Zwiększenie liczby 
unikalnych 
użytkowników 
witryny 

Do 
ustalenia 

Liczba kliknięć 
„Book” 
przekierowujących 
na strony 
transakcyjne 
warszawskich 
dostawców 
produktów i usług 
turystycznych 

Do 
ustalenia 

Udział w 
wydarzeniach 
promocyjnych 

Prezentacja ofert 
Warszawy podczas imprez 
promujących 90-lecie PLL 
LOT w Sztokholmie, Oslo i 

Kopenhadze 

 
11.04 – 

Sztokholm, 
25.04. – 

Oslo, 
Wrzesień 

Kopenhaga 

ZOPOT/uczestnicy Do ustalenia 
 

Ok. 250 
uczestników 

Współpraca z 
międzynarodową 

branżą 
turystyczną 

Warsztaty Travel Match 24.01.2019 ZOPOT/WOT 

Liczba tour 
operatorów, 
którzy zapoznali 
się z warszawskimi 
produktami 

Do 
ustalenia 

Wizyty prasowe dla 
dziennikarzy i influencerów 

II,III 
kwartał 

ZOPOT/SBT/MROT 

Publikacje 
promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 

Liczba 
publikacji, 

zasięg 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
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destynację 
turystyczną oraz 
wybrane produkty 
turystyczne 

Wizyta studyjna dla 
agentów FcM Travel 

Solutions 
8-9.09 ZOPOT/WOT 

Zwiększenie liczby 
tour operatorów, 
którzy osobiście 
zapoznali się z 
warszawskimi 
produktami 

6 agentów 

Travel News 
Market 

Sztokholm 
Warsztaty B2B 7 listopada ZOPOT/WOT 

 

 

 

RYNEK HISZPAŃSKI (plus portugalski) – planowane działania w 2019 

Produkt: city break, Warszawa kulinarna, Warszawska Wisła, Warszawa historyczna 

Grupa docelowa: zorganizowany i indywidualny odkrywca kulturowy, hipster 

Działanie Narzędzie Termin Realizator / Płatnik Wskaźnik działania 

Efekt działania 

Promocja Warszawy 
na targach FITUR 

 
Stoisko Warszawy w 
ramach stoiska 
narodowego POT 
 

I kwartał SBT/ ZOPOT/ POT 

 
Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku Warszawy; 

Liczba 
odwiedzających 
stoisko Warszawy  
 - co najmniej 2500 
osób 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
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Dystrybucja broszur 
informacyjnych 
 

Promocja 
warszawskich 
produktów 
skierowana do 
konsumentów B2C 
  

Liczba rozdanych 
wydawnictw – co 
najmniej 5000 sztuk 
 
 

Rozmowy B2B z 
przedstawicielami 
branży turystycznej, 
dziennikarzami i 
influencerami 

Nawiązanie 
współpracy w zakresie 
promocji Warszawy 

Realizacja 
współpracy w 
wybranym zakresie 

Realizacja konkursu 
w Mediach 
Społecznościowych 
dla blogerów 
hiszpańskich na 
największym 
spotkaniu blogerów 
podróżniczych w 
Hiszpanii 
AtrapaloBirratour 

Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku Warszawy 
wśród 
opiniotwórczego 
środowiska. 
Nawiązanie 
współpracy w zakresie 
promocji Warszawy. 
Promocja Warsaw 
Quest 

Publikacja artykułu 
o Warszawie na 
zwycięskim blogu. 
Zasięg konkursu, 
liczba 
użytkowników.  

 Rozmowy B2B z 
touroperatorami 
 

Włączenie 
warszawskich 
produktów do ofert 
tour operatorów, 
wzbogacenie oferty 
 

Liczba 
touroperatorów, 

którzy włączyli 
Warszawę i jej 

produkty do oferty 
  

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
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Kampania online we 
współpracy z 

Ryanair 

Promocja oferty 
Warszawy i 
połączeń na trasie 
Madryt Warszawa 
oraz Barcelona-
Warszawa  poprzez: 
retargeting 
hiszpańską wersję 
strony  
internetowej 
www.ryanair.com, 
newsletter 
skierowany do 
subskrybentów 
Ryanair,  

I/ II, III 
kwartał 

SBT 

Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku Warszawy,  
Wzrost przyjazdów 
turystów z Hiszpanii 
do Warszawy  
 

Zasięg kampanii, 
liczba dokonanych 

rezerwacji, 
wskaźnik wzrostu 

CRP  

Kampania 
digitalowa na 

platformach OTAs 

Narzędzia zostaną 
zaproponowane 
przez wykonawcę 
wyłonionego w 
przetargu 

I, II, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost postrzegania 
Warszawy jako 
atrakcyjnej destynacji 
na city break 

Zasięg reklamy, 
liczba klików 

Wzrost przyjazdów do 
Warszawy 

Liczba zakupionych 
biletów lotniczych i 
rezerwacji miejsc 

noclegowych 

Promocja na 
stronach 
rezerwacyjnych 
typu civitatis.com 

Indywidualna 
promocja 
przedstawicieli 
lokalnej branży 
turystycznej  

I, II, II, IV 
kwartał 

Lokalna branża turystyczna 
SBT/WOT 

Zwiększenie i 
zróżnicowanie oferty 
lokalnych usług 
dostępnej na stronach 

Liczba rezerwacji 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
http://www.ryanair.com/
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Webinar 
promocyjny dla 

branży 

Promocja ofert 
członków WOT 

I kwartał ZOPOT 
Liczba uczestników 
zarejestrowanych on-
line 

Do ustalenia 

Prezentacja Warszawy podczas wydarzenia 
kulinarnego Madrid Fusion 

Do potwierdzenia 
I kwartał Do ustalenia Do ustalenia Do ustalenia 

Współpraca z 
dziennikarzami i 

influencerami 
Wizyty studyjne 

II,III,IV 
kwartał 

ZOPOT/SBT/MROT 

Publikacje promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną destynację 
turystyczną oraz 
wybrane produkty 
turystyczne  

Liczba publikacji, 
zasięg 

Współpraca z 
zagraniczną branżą 

turystyczną 

Wizyty studyjne dla 
tour operatorów (z 
Hiszpanii i Francji) 

25-
26.05.2019 

ZOPOT/WOT/MROT 

 
10 agentów (8 
Hiszpania, 2 
Portugalia) 

zwiększenie liczby 
ofert 

przyjazdowych do 
Warszawy w ofercie 

touroperatorów 
hiszpańskich  

Promocja w 
mediach 

społecznościowych 

Relacje na żywo na 
Facebooku - spacery 

z przewodnikiem 
(dedykowany język i 

tematyka)  

II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost liczby 
aktywnych/ 
zaangażowanych  
fanów z danego rynku 

Zasięg, reakcje 

Relacje wideo z 
wizyt influencerów/ 

bloggerów w 
mediach 

społecznościowych 

 II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Dotarcie do fanów 
influencerów/ 
bloggerów 

Liczba unikalnych 
odbiorców 

Promowanie 
Warsaw Quest na 

stronie 
warsawtour.pl - 

I, II, III, IV 
kwartał 

SBT 

Wzrost liczby 
unikalnych 
użytkowników strony 
warsawtour.pl 

Liczba 
użytkowników 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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Narzędzie do 
przygotowania 

spersonalizowanego 
planu zwiedzania 

Warszawy 

Konkursy w 
mediach 

społecznościowych 

I, II, III, IV 
kwartał 

SBT, WOT 

Wzrost liczby 
unikalnych 
użytkowników strony 
warsawtour.pl 

Liczba 
użytkowników 

 

RYNEK IZRAELSKI – planowane działania w 2019 

Produkt: city break, Warszawa kulinarna 

Grupa docelowa: indywidualny i zorganizowany odkrywca kulturowy, hipster 

Działanie Narzędzie Termin Realizator / Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana wartość 
wskaźnika 

efektywności 

Promocja 
Warszawy na 
targach IMTM 

 
Stoisko Warszawy w ramach 
Stoiska Narodowego POT 

I kwartał SBT, WOT/MROT 

 
Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku 
Warszawy, 
promocja 
warszawskich 
produktów 
skierowana do 

Liczba 
odwiedzających 
stoisko Warszawy 
– co najmniej 
2000 osób/Liczba 
rozdanych 
wydawnictw – co 
najmniej 2000 
sztuk 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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Dystrybucja broszur 
informacyjnych 

konsumentów 
B2C 

 Rozmowy B2B z 
przedstawicielami branży 
turystycznej, dziennikarzami i 
influencerami 

  

 
Nawiązanie 
współpracy w 
zakresie promocji 
Warszawy 

Realizacja 
współpracy w 
wybranym 
zakresie 

 
Rozmowy z touroperatorami 

 
Włączenie 
warszawskich 
produktów do 
ofert 
touroperatorów, 
wzbogacenie ofert 
i nawiązanie 
kontaktów 
pomiędzy 
warszawską i 
izraelską branżą 
turystyczną 

 
Liczba 

touroperatorów, 
którzy włączyli 
Warszawę i jej 
produkty do 

oferty 

Kampania 
online na 

platformach 
OTAs 

Narzędzia zostaną 
zaproponowane przez 
wykonawcę wyłonionego w 
przetargu  

II kwartał SBT Wzrost 
postrzegania 
Warszawy jako 
atrakcyjnej 
destynacji 

Zasięg reklamy, 
liczba klików 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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Wzrost 
przyjazdów do 
Warszawy 

Liczba 
zakupionych 

biletów 
lotniczych i 

rezerwacji miejsc 
noclegowych 

 
Promocja w 

social mediach  
 

nowy fan page Polski na FB 
dedykowany na rynek izraelski 

Do 
potwierdzenia 

POT / SBT/WOT 

 
Stworzenie 
fanpagu, 
zbudowanie bazy 
obserwujących 

Liczba 
obserwujących 

nowy profil 

Relacje na żywo na Facebooku 
- spacery z przewodnikiem 

(dedykowany język i 
tematyka) 

II, III, IV 
kwartał 

SBT Wzrost liczby 
aktywnych/ 

zaangażowanych  
fanów z danego 

rynku 

Zasięg, reakcje 

Relacje wideo z wizyt 
influencerów/ bloggerów na 
mediach społecznościowych 

 

II, III, IV 
kwartał 

SBT Dotarcie do fanów 
influencerów/ 
bloggerów 

Liczba unikalnych 
odbiorców 

Konkursy w mediach 
społecznościowych 

I, II, III, IV 
kwartał 

SBT, WOT Wzrost liczby 
unikalnych 
użytkowników 
strony 
warsawtour.pl 

Liczba 
użytkowników 

Współpraca z 
dziennikarzami 
i influencerami  

Organizacja wizyt prasowych 
II,III,IV 

kwartał 
SBT, POT,MROT 

Publikacje 
promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 
destynację 

Liczba publikacji, 
zasięg 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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turystyczną i 
wybrane produkty 
turystyczne 

 
 

Współpraca z 
izraelską 
branżą 

turystyczną 

Spotkanie z biurami i 
dziennikarzami w Izraelu 

Do 
potwierdzenia 

POT / WOT 

Liczba tour 
operatorów i 
dziennikarzy, 
którzy zapoznali 
się z ofertą 
Warszawy i 
warszawskimi 
produktami 

Do ustalenia 

Wizyty studyjne dla tour 
operatorów 

II,III,IV 
kwartał 

POT/SBT/MROT 

 
Włączenie 
warszawskich 
produktów do 
ofert 
touroperatorów, 
wzbogacenie ofert 

 
Liczba 

touroperatorów, 
którzy włączyli 
Warszawę i jej 
produkty do 

oferty 

 

RYNEK ROSYJSKI – planowane działania w 2019 

Produkt: city break, Warszawa kulinarna 

Grupa docelowa: indywidualny odkrywca kulturowy 

Działanie Narzędzie Termin 
Realizator / 

Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika 
efektywności 

Kampania 
digitalowa  

Promocja warszawskich 
produktów na stronie 

I kwartał Do ustalenia 
Zwiększenie liczby 
unikalnych 

Do 
ustalenia 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
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www.warsawcitybreak.com 
w rosyjskiej wersji 
językowej 

użytkowników 
witryny 

Liczba kliknięć 
„Book” 
przekierowujących 
na strony 
transakcyjne 
warszawskich 
dostawców 
produktów i usług 
turystycznych 

Do 
ustalenia 

Współpraca z 
międzynarodową 

branżą 
turystyczną 

Wizyty prasowe dla 
dziennikarzy telewizyjnych 
(4 programy po 24 min – 
śniadanie, obiad, kolacja, 

tradycja) 

Do 
ustalenia 

ZOPOT/SBT 

Publikacje 
promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 
destynację 
turystyczną oraz 
wybrane produkty 
turystyczne 

Do 
ustalenia 

Wizyta prasowa dla 
dziennikarzy TV kultura 

  
Materiał o 
Wilanowie 

 

Wizyty studyjne dla tour 
operatorów  

23.02.2019 ZOPOT/WOT 
9 agentów Do 

ustalenia 

 

RYNEK USA i Kanada– planowane działania w 2019 

Produkt: Warszawa królewska, Warszawa kulinarna, Warszawa Chopina, Warszawa Judaica 

Grupa docelowa: indywidualny i zorganizowany odkrywca kulturowy, polonus sentymentalny, podróżnik 
pamięci 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
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http://www.warsawconvention.pl/
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Działanie Narzędzie Termin Realizator / Płatnik 
Zamierzony efekt 

działania 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika 
efektywności 

Kampania digitalowa  

Promocja 
warszawskich 
produktów na stronie 
internetowej 
www.warsawtour.pl  

I kwartał Do ustalenia 

Zwiększenie liczby 
unikalnych 
użytkowników 
witryny 

Do ustalenia 

Liczba kliknięć 
„Book” 
przekierowujących 
na strony 
transakcyjne 
warszawskich 
dostawców 
produktów i usług 
turystycznych 

Do ustalenia 

Współpraca z 
międzynarodową 
branżą turystyczną 

 
Fam trip dla tour 
operatora 
Panorama/Picasso, 
który rozważa 
wprowadzenie Polski 
do swojego katalogu. 
Wyjazd 
współorganizowany z 
LOT.  
 

 
30 marca 
– 1 
kwietnia 

 
ZOPOT / WOT 

10 agentów Do ustalenia 

Fam Trip dla 
przedstawicieli 
organizacji 
wskazanych przez 

 
I kwartał 

 
ZOPOT / WOT 

Liczba 
przedstawicieli 
organizacji którzy 
osobiście 

Do ustalenia 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawconvention.pl/
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Israel Ministry of 
Tourism (przy 
współpracy z LOT) 
 

zapoznali się z 
warszawskimi 
produktami 
 

Wizyty prasowe dla 
dziennikarzy, w tym  

z rynku 
kanadyjskiego 

(Canadian Gateway) 
– do potwierdzenia 

Do 
ustalenia 

ZOPOT/SBT/MROT 

Publikacje 
promujące 
Warszawę jako 
atrakcyjną 
destynację 
turystyczną oraz 
wybrane produkty 
turystyczne 

Do ustalenia 

Wizyty studyjne dla 
tour operatorów 

I, II, IV 
kwartał 

ZOPOT/WOT/MROT 

Liczba tour 
operatorów, 
którzy osobiście 
zapoznali się z 
warszawskimi 
produktami 

Do ustalenia 

 

POZOSTAŁE RYNKI – planowane działania w 2019 

Rynki Narzędzie Termin Produkt 
Grupa 

docelowa 
Realizator 
/ Płatnik 

Francja 
Kampania 
digitalowa 

Promocja ofert na stronie 
www.warsawcitybreak.com  

Do 
ustalenia 

City break 
Indywidualny 

odkrywca 
kulturowy,  

Do 
ustalenia 

Francja 
Wizyty studyjne 

dla tour 
operatorów  

 
14-15.03 

 
21-23.03 

City break 22 agentów 
ZOPOT / 

WOT 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://www.wot.waw.pl/
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Włochy  

Kampania 
digitalowa 

#Polognam, 
Wizyta 

blogerska  

Turystyka gastronomiczna i 
promocja poprzez pryzmat 
tradycji kulinarnych i 
produktów lokalnych. 

Maj-
sierpień 

Kulinaria Do ustalenia POT 

Austria, 
Benelux, 
Włochy, 
Ukraina,  
Japonia 
+Korea 

Kampania online 
  

Promocja warszawskich 
produktów na stronie 
www.warsawcitybreak.com  
 

Do 
ustalenia 

Do 
ustalenia 

Do ustalenia 
Do 

ustalenia 

Benelux, 
Ukraina,  

Warsztaty / 
prezentacje – 

The Travel Club 
Holandia; 

Warsztaty dla 
hotelarzy – 

Ukraina 

 
Forum Polsko-Ukraińskie – 

Warszawa 

Prezentacja dla biur z 

Ukrainy w Kijowie lub w 

Warszawie 

 

 

 
IV kw 

Do 
ustalenia 

Do ustalenia 
Do 

ustalenia 

Austria, 
Benelux, 
Włochy, , 
Ukraina, 
Japonia 
+ Korea 

Wizyty prasowe dla dziennikarzy i 
influencerów 

Do 
ustalenia 

Japonia, 
Korea – 
Warszawa 
Chopina; 
Warszawa 
historyczna, 
Warszawa 
kulinarna 
 
Włochy – 
Warszawa 

Do ustalenia 
Do 

ustalenia 

mailto:office@wot.waw.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
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kulinarna, 
Warszawska 
Wisła, 
Citybreak, 
 
Austria- 
Warszawa 
kulturalna, 
city break 

Austria, 
Ukraina,  
Japonia 
+ Korea 

Wizyty studyjne dla tour operatorów 
Do 

ustalenia 
Do 

ustalenia 

Liczba tour 
operatorów, 
którzy 
osobiście 
zapoznali się z 
warszawskimi 
produktami 

Do 
ustalenia 

 
Włochy 

  
Wizyty studyjne dla tour operatorów 29-30.03 

City break 
Warszawa 
kulinarna 

9 agentów 
ZOPOT/ 

WOT 

Benelux 

e-learning 
Do 

ustalenia 
Do 

ustalenia 
Do ustalenia ZOPOT 

Wizyta studyjna dla agentów 
 

7-
8.06.2019 

City break  
ZOPOT  
PLL LOT 

WOT 

Serbia Wizyta studyjna dla tour operatorów 
7-

9.06.2019 
Do 

ustalenia 
6 agentów 

PLL LOT  
WOT 

 
Kosowo 

 
Wizyta studyjna dla tour operatorów 

15-
17.06.2019 

Do 
ustalenia 

7 agentów 
LOT 

WOT 

mailto:office@wot.waw.pl
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PLAN DZIAŁAŃ NA 2019 w obszarze PRZEMYSŁU SPOTKAŃ 
 
Ze względu na specyfikę działań marketingowych w obszarze przemysłu spotkań struktura 
prezentowanych działań przybiera odmienną formę niż ta w obszarze turystyki wypoczynkowej. 
 

Globalny kontekst przemysłu spotkań w Warszawie 

Warszawa, dzięki swojemu usytuowaniu w sercu Europy, a także dzięki przemianom gospodarczym                   
i politycznym po 1989 roku stała się kluczowym ośrodkiem ekonomicznym, naukowym i kulturowym 
całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynku turystycznym, Warszawa konkuruje nie tylko 
z polskimi miastami, ale przede wszystkim z największymi europejskimi stolicami.   

Warszawa to także największe i najważniejsze miejsce dla wydarzeń naukowych i biznesowych                                
w Polsce (1. miejsce w Polsce wg rankingu ICCA)  i jedna z wiodących destynacji spotkań w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej (23. miejsce na świecie, 16. miejsce wśród europejskich miast                                      
w rankingu ICCA). Decydują o tym następujące czynniki2: 

• infrastruktura konferencyjna – wśród ponad 200 głównych obiektów konferencyjnych                                  
i eventowych stolicy znajdują się liczne centra i hotele konferencyjne (największe z nich to PGE 
Narodowy, EXPO XXI, Global Expo i Pałac Kultury i Nauki) oraz takie obiekty jak muzea, teatry, 
czy uczelnie posiadające sale konferencyjne , 

• baza noclegowa (520 obiektów noclegowych, w tym 92 hotele o łącznej liczbie 26 906 miejsc 
noclegowych), 

• dostępność komunikacyjna – z punktu widzenia branży spotkań , Warszawa to miasto                             
z najlepszymi krajowymi i międzynarodowymi połączeniami lotniczymi w Polsce (dwa 
międzynarodowe lotniska obsłużyły w 2017 roku 18,7 mln pasażerów, a ich łączny udział w 
rynku lotniczym w Polsce stanowił  46%), 

• bezpieczeństwo – według Europejczyków, którzy znają Warszawę choćby ze słyszenia, ponad 
55% uważa, że Warszawa to bezpieczne miasto, zaś 89% warszawiaków czuje się bezpiecznie 
spacerując w swojej okolicy nawet po zmroku, 

• rozwojowi przemysłu spotkań sprzyja również fakt, że wiele instytucji i korporacji 
międzynarodowych, przenosi do Warszawy swoje siedziby, gwarantując napływ kapitału                                
i innowacji.  

Pomimo, że powyższe dane na temat rynku MICE w Warszawie napawają optymizmem, stolica ciągle 
jest nieodkrytą destynacją konferencyjną, zaś liczba konferencji, kongresów i spotkań organizowanych 
w stolicy w minionym roku spadła. Według danych Z-Factor3 przygotowanych dla Warsaw Convention 
Bureau, w 2018 roku w Warszawie odbyło się 13 366 wydarzeń biznesowych (16 961 w 2017 r.), w 
których wzięło udział 927 405 uczestników (1 552 546 w 2017 r.).  Obserwowany spadek może wynikać 
ze specyfiki gromadzenia danych (np. mniejszej liczby udostępnionych obiektów), jednak istotnym 
czynnikiem hamującym rozwój tej gałęzi turystki jest brak nowoczesnego centrum konferencyjnego, 
które stwarzałoby warunki do organizacji największych kongresów.  

Obecna sytuacja warszawskiego przemysłu spotkań stwarza bardzo wiele możliwości rozwoju, ale 
również stawia przed lokalną branżą i administracją samorządową co niemiara wyzwań, którym mają 
sprostać zaprezentowane w niniejszym dokumencie działania marketingowe. 
 

                                                           
2 Turystyka w Warszawie. Raport 2017, Stołeczne Biuro Turystyki 
3 Dane Demand Outlook by Z-Factor 
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Strategia planu marketingowego 

1. Synergia kluczowych interesariuszy lokalnego rynku turystycznego 
Działania zgodne z założeniami określonymi w obszarze turystyki wypoczynkowej. 
 

2. Oferta produktowa 

• Oferta konferencyjna lokalnej branży MICE - w 2019 roku kontynuowane będą działania lat 
poprzednich, w których komunikacja marketingowa opierała się na promocji produktów 
oferowanych przez członków WOT. 

Rolą WOT powinno być ponadto lobbowanie za budową centrum konferencyjnego, które 
stwarzałoby warunki do organizacji dużych kongresów. Należy mieć świadomość, że 
ewentualna budowa podobnego obiektu to cel dosyć odległy w czasie, dlatego bieżące 
działania Warsaw Convention Bureau powinny się koncentrować na aktywnym pozyskiwaniu 
nieco mniejszych wydarzeń. Z uwagi na wyłączenie niektórych obiektów z użytku (np. remont 
Sali Kongresowej PKiN), priorytetem dla Warszawy powinny być wydarzenia gromadzące 500 
– 2000 uczestników.  

• Oferta wsparcia miasta – w 2019 roku należy rozbudowywać przewagę konkurencyjną miasta 
poprzez poszerzanie oferty wsparcia dla zagranicznych organizatorów spotkań o nowe 
elementy np. subwencje (wsparcie finansowe), współpracę z PLL LOT w ramach programu LOT 
Conventions i LOT Meetings, bilet konferencyjny. 
 

3. Grupy docelowe 
Wzorem lat ubiegłych, w 2019 roku, działania marketingowe powinny być kierowane do 
następujących  grup docelowych: 

• Klienci korporacyjni 

• Klienci stowarzyszeniowi 
 

4. Rynki zagraniczne 
Segmentacja geograficzna zgodna z założeniami określonymi w obszarze turystyki 
wypoczynkowej  
 

5. Narzędzia 
Wśród narzędzi i kanałów komunikacji marketingowej wybranych do realizacji celów planu na 
2019 znajdą się między innymi: 

• Kampanie digitalowe 

• Portal www.warsawconvention.pl 

• Wydawnictwa 

• Pakiety informacyjne dla ambasadorów konferencji i kongresów 

• Wytyczne do komunikacji marki Warszawa w obszarze turystyki; 

• Katalog identyfikacji wizualnej 

• Wydarzenia targowe (B2B, B2C) oraz różnego rodzaju warsztaty (B2B) 

• Wizyty studyjne dla planistów spotkań (w tym prezentacje produktowe) i dziennikarzy 

• Współpraca z międzynarodowymi środowiskami branżowymi 
Wymienione w tym dokumencie narzędzia nie tworzą zamkniętej listy – w ramach konsultacji 
niniejszego planu z lokalną branżą turystyczną założone jest ewentualne rozszerzenie tej listy 
o propozycje przedstawione przez członków WOT. 
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6. Wskaźniki realizacji celów 

Do wymienionych narzędzi, które mają służyć realizacji założonych celów marketingowych 
dopasowane są właściwe wskaźniki, za pomocą których dokonywana będzie ewaluacja 
prowadzonych działań. 

 

PRZEMYSŁ SPOTKAŃ – planowane działania w 2019 

Narzędzie 
Rynek stowarzyszeniowy 

/ korporacyjny 
Realizator / Płatnik 

Zamierzony efekt 
działania 

Zakładana 
wartość 

wskaźnika 
efektywności 

Przygotowanie i promocja oferty Warszawy na 
pozyskiwane wydarzenia 

Stowarzyszeniowy, 
korporacyjny 

WOT 

Liczba złożonych 
ofert   

Do 
ustalenia 

Liczba pozyskanych 
wydarzeń przy 
udziale Warsaw 
CvB 

Do 
ustalenia 

Liczba i szacowana 
wartości noclegów 
z wydarzeń 
pozyskanych przy 
udziale Warsaw 
CvB 

Do 
ustalenia 

Oferta wsparcia Warsaw CvB-WOT dla 
pozyskiwanych wydarzeń 

Stowarzyszeniowy, 
korporacyjny 

WOT 

Liczba 
potwierdzonych w 
Warszawie 
wydarzeń, którym 
Warsaw CvB 
zadeklarowało 
wsparcie 

Do 
ustalenia 

Członkostwo w stowarzyszeniu kongresowym 
ICCA 

Stowarzyszeniowy WOT 

Liczba złożonych 
ofert Warszawy na 
wydarzenia 
zidentyfikowane w 
bazie ICCA 

Do 
ustalenia 

Prowadzenie Warszawskiego Klubu Ambasadora 
Kongresów 

Stowarzyszeniowy WOT 

Liczba aktywnych 
uczestników Klubu 
i pozyskiwanych z 
nimi wydarzeń 

Do 
ustalenia 

Organizacja wizyt studyjnych dla planistów 
spotkań i dziennikarzy branżowych 

Stowarzyszeniowy, 
korporacyjny 

WOT 

Liczba planistów 
spotkań, których 
zapoznano z ofertą 
Warszawy w 
ramach wizyty 
studyjnej 

Do 
ustalenia 
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Liczba publikacji 
promocyjnych o 
Warszawie, które 
pojawiły się w 
efekcie wizyty 
studyjnej 

Do 
ustalenia 

Program wsparcia fam tripów MICE dla członków 
WOT 

Stowarzyszeniowy, 
korporacyjny 

WOT 

Liczba uczestników 
fam tripów, którym 
zaprezentowano 
ofertę Warszawy w 
ramach wspartych 
fam tripów 

Do 
ustalenia 

Udział w targach i 
wydarzeniach 
branżowych 

(międzynarodowych 
i krajowych) 

IMEX Frankfurt 

Stowarzyszeniowy, 
korporacyjny 

WOT/MROT/U. 
marszałkowski 

woj. 
mazowieckiego 

Liczba złożonych 
ofert na 
wydarzenia w 
Warszawie w 
efekcie 
uczestnictwa w 
targach (również w 
edycja z lat 
poprzednich) 

Do 
ustalenia 

IBTM Barcelona 

M&I Forum 

MICE & Business Travel 
Event lub inne warsztaty 

Meetings Week Poland 

Forum Branży Eventowej Liczba 
międzynarodowych 
i krajowych 
planistów spotkań, 
którzy w ramach 
targów i wydarzeń 
branżowych zostali 
zapoznani z ofertą 
MICE Warszawy 

Do 
ustalenia 

Meet the Bidder 

Meeting Planner Fast Date 

Publikacje i 
elektroniczne 

narzędzia promocji 
destynacji 

Warsaw Meetings Guide 

Stowarzyszeniowy, 
korporacyjny 

WOT 

Liczba odbiorców 
drukowanej i 
elektronicznej 
wersji Warsaw 
Meetings Guide 

Do 
ustalenia 

Witryna 
www.warsawconvention.pl 

Liczba unikalnych 
użytkowników 
witryny Warsaw 
CvB 

Do 
ustalenia 

Mailing do 
międzynarodowych 
planistów spotkań, 

dziennikarzy branżowych i 
influencerów 

Liczba aktywnych 
odbiorców 
mailingu Warsaw 
CvB 

Do 
ustalenia 

 

 

Przygotowany przez WOT we współpracy z SBT i MROT 
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