Podsumowanie
działalności WOT
w 2020 r.

Podtrzymanie zainteresowania destynacją, stała
opowieść o Warszawie była w 2020 r. bardzo ważna
w naszych działaniach, ale najważniejsi byli
członkowie naszego stowarzyszenia, i to na nich
koncentrowaliśmy całą swoją uwagę.
Paradoksalnie, w roku określanym mianem lockdownu
i zastoju, naszych działań było więcej niż w latach
poprzednich. Ten dokument to ich syntetyczne
zestawienie.
Mamy nadzieję, że lektura dokumentu skłoni
wszystkich do jednej tylko refleksji: aby odbudować
warszawską turystykę musimy działać #TylkoRazem.

Styczeń

Luty

Marzec

Przybywa członków

COVID019

Efektem spotkań i rozmów przeprowadzonych pod koniec
poprzedniego roku i na początku 2020 z przedsiębiorcami jest
znaczny wzrost liczby nowych członków. W pierwszym kwartale
2020 do Stowarzyszenia przystępuje aż 17 nowych podmiotów!
Z każdym miesiącem pogłębiamy współpracę z metropolitalnymi
LOT z Gdańska, Poznania i Łodzi.
Bierzemy udział w targach IMTM w Tel Awiwie, na których razem
ze Stołecznym Biurem Turystyki promujemy ofertę turystyczną
Warszawy. Rynek izraelski jest dla nas szczególnie ważny. Stolicę
odwiedza średnio 92 tys. turystów z Izraela rocznie.

Oferta online instytucji kultury zrzeszonych w WOT dostępna jest na
stronie: www.wot.waw.pl/muzea-online-codziennadawkakultury

Zaczęło się dobrze...
Rok 2020 rozpoczynamy od wprowadzenia nowej identyfikacji
wizualnej. Nowe logo odzwierciedla tożsamość WOT jako
stowarzyszenia w oczywisty sposób związanego z miastem.
Identyfikacja powstawała z myślą o zaproszeniu do współpracy
nowych partnerów, ale także po to, żeby pogłębić relacje
z obecnymi członkami Stowarzyszenia.
Logotyp Warszawskiej Organizacji Turystycznej można pobrać
na stronie: www.wot.waw.pl/dopobrania

Zdążyliśmy zorganizować dwie wizyty dziennikarskie (dla Meet
and Travel Mag i Punto MICE), jednak od połowy marca, ze
względu na sytuację związaną z rozwojem COVID-19, podobnie
jak wiele firm i instytucji musimy dostosować swoją działalność
do wprowadzonych obostrzeń i przenieść ją do Internetu.
Chcąc rozpowszechnić inicjatywy podejmowane przez
członkowskie muzea i galerie, w przestrzeni online serwujemy
#codziennadawkakultury.

Muzea online - #codziennadawkakultury

Na zaproszenie ZOPOT Madryt, Polsko-Portugalskiej Izby
Gospodarczej i Ambasady RP w Lizbonie jesteśmy obecni z ofertą
city break na warsztatach promocyjnych w Lizbonie skierowanych
do branży z rynku portugalskiego – touroperatorów, agencji
eventowych i mediów.

Jako wyraz wsparcia dla naszych członkowskich restauracji
rozpoczynamy akcję udostępniania przepisów na najlepsze
dania warszawskich lokali gastronomicznych pod hasłem:
#warszawskieprzepisykulinarne i #jedzenienawynos.
Oferta kulinarna członków WOT dostępna jest na stronie:
www.wot.waw.pl/kulinaria-on-line

Kulinaria on-line

Bierzemy udział w targach FITUR w Madrycie – najważniejszej
imprezie branżowej dla rynków hiszpańskojęzycznych.
Przy współpracy z ZOPOT Benelux mamy również przyjemność
zorganizować wizytę studyjną dla przedstawicieli biur podróży i
dziennikarzy z Luksemburga. Relacja z wizyty ukazuje się w trzech
zagranicznych magazynach, których łączny nakład to prawie 100
tys. egzemplarzy.

Przygotowujemy kolejną edycję materiału
promującego oferty naszych członków
‘Warsaw City Tours Guide’ i ulotkę
„Warszawa - Łódź” – zawierającą propozycje
wycieczek po obu miastach.
Obie broszury można pobrać na stronie:
www.wot.waw.pl/dopobrania

Przygotowujemy mapę wirtualnego zwiedzania członkowskich
obiektów, instytucji kultury i atrakcji turystycznych dla
planistów spotkań, turystów i odwiedzających.
Zaczynamy cyklicznie publikować dane o pozyskiwanych przez
WCB wydarzeniach. Dzięki temu w transparentny sposób
przekazujemy członkom jakiego rodzaju wydarzenia, również
we współpracy z nimi, możemy potwierdzić w Warszawie do
2026 r.

Kwiecień

Czerwiec

Szukamy wsparcia dla członków

Odkrywamy Warszawę

Od wprowadzenia pierwszych restrykcji było jasne, że turystyka
najbardziej odczuje skutki pandemii, dlatego aktywnie lobbujemy na
rzecz efektywnych programów pomocowych dla branży i członków
WOT, m.in. poprzez interwencje w różnych ministerstwach i
instytucjach oraz udział w konsultacjach branżowych i zespołach
roboczych (m.in. jako jedna z dwóch lokalnych organizacji
turystycznych wspieramy branżowy zespół TUgether).
Informujemy o aktualnych restrykcjach i wprowadzonych przez rząd
ustawach i programach mających na celu ochronę miejsc pracy.
Angażujemy się w inicjatywy solidarnościowe, takie jak akcja „Nie
pozwolę ci się zamknąć” czy #HopeAllOver, której jesteśmy
współorganizatorem.
Uczestniczymy w akcji, w której organizacje turystyczne w Gdańsku,
Warszawie, Poznaniu i Łodzi (a później kolejne) prowadzą działania
na rzecz promocji miast on-line pod wspólnymi hasłami
#CityWillWait, #CityIsReady. Kampania znajduje się w katalogu
dobrych praktyk European Cities Marketing – uczestniczy w niej 13
miast i generuje 1,4 mln odbiorców!
Szczegółowy opis akcji na stronie: www.wot.waw.pl

Z myślą o turystach krajowych tworzymy nową z stronę z
ofertami członków WOT odkrywajwarszawe.pl. Motywem do
podjęcia prac nad witryną były badania wskazujące, że rynek
krajowy odbuduje się najszybciej po kryzysie. Nawiązujemy
współpracę z ZTM, by umożliwić mieszkańcom szerszy dostęp
do ww. ofert członków poprzez Kartę Warszawiaka.

Maj
Wspieramy branżę spotkań
Dostosowując się do nowej sytuacji, informujemy o programie
certyfikacji obiektów hotelowych i pomagamy wdrażać nowe
rozwiązania higieniczne w instytucjach kultury (w związku
z ponownym otwarciem instytucji kultury, przygotowujemy
ujednolicone materiały graficzne z wytycznymi sanitarnymi).
W ramach Rady ds. Bezpiecznego Eventu współtworzymy
wytyczne dla odmrażania branży spotkań.
Nawiązujemy kontakt z zagranicznymi planistami spotkań na
platformie internetowej Planet IMEX, która w 2020 r. zastępuje
targi we Frankfurcie.
Chcąc wesprzeć naszych członków i rozszerzyć ofertę zwiedzania
online, uruchamiamy program finansowego wsparcia dla członków,
który ułatwia tworzenie wirtualnych spacerów po obiektach i
atrakcjach turystycznych.
Dzięki współpracy z Poland Convention Bureau POT w nowym
materiale promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej Poland:
Online Site Inspection pojawają się oferty produktowe członków
WOT.

Oferty Poland: Online Site Inspection dostępna jest na stronie:
www.pot.gov.pl

Publikujemy kolejną edycję katalogu
obiektów konferencyjnych 'Warsaw
Meetings Guide'.
Katalog do pobrania na stronie:
www.wot.waw.pl/dopobrania

Oferty członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej dostępne
są na stronie: www.odkrywajwarszawe.pl

Dzięki współpracy z SBT, po raz pierwszy oferty członków
WOT są promowane na oficjalnym portalu Warszawy
go2warsaw.pl, w ramach kampanii „Warszawa to nie tylko…”,
która dociera do ponad 2 mln odbiorców. Wspólnie
opracowujemy też wyzwania turystyczne do zabawy Warsaw
Quest i spot promocyjny pt. ‘Warsaw is ready’, który jest
zwieńczeniem akcji #CityIsReady.
Na wiele sposobów staramy się rozbudzać zainteresowanie
poznawaniem atrakcji turystycznych swojego najbliższego
otoczenia. Wspólnie z MROT wzajemnie rekomendujemy
pomysły na weekend w Warszawie i na Mazowszu w ramach
kampanii #nietrzebajechaćdaleko i wskazujemy produkty do
promocji w kampanii POT „Odpoczywaj w Polsce”.
Publikujemy elektroniczny przewodnik weekendowy
„Bezpieczny city break” i zachęcamy do zwiedzania
stołecznych muzeów - #odwiedzmuzeumpopracy,
#zwiedzamwspieram, #pewniewmuzeum.

Dokument "Polityka turystyczna m.st. Warszawy"
można pobrać na stronie: www.wot.waw.pl

Sierpień

Wrzesień

Chwilowa poprawa

Oferty członków WOT świadczone za PBT zebraliśmy na stronie:
www.odkrywajwarszawe.pl/bon-turystyczny-2020

Lipiec
Bon Turystyczny
Na rynku pojawia się wprowadzony ustawą Polski Bon
Turystyczny (PBT) – dokument elektroniczny o wartości 500 zł,
który w zamyśle - jak informuje ustawodawca - ma wspierać
polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Przygotowujemy
zakładkę na stronie odkrywajwarszawe.pl, na której oferty
świadczone za PBT oznaczone są specjalną grafiką.
Współdziałamy z ZOPOTami: na potrzeby webinaru, który
zorganizował dla brytyjskich touroperatorów ZOPOT Londyn,
wspólnie ze Stołecznym Biurem Turystyki przygotowujemy
nagranie video o prawo- i lewobrzeżnej Warszawie w wakacyjnym
wydaniu. Materiał filmowy zostaje udostępniony pozostałym
anglojęzycznym Zagranicznym Ośrodkom POT. Z naszym
wsparciem wyemitowany zostaje materiał w radiu Viva Cite na
rynku belgijskim.
W reżimie sanitarnym odbywa się Walne Zebranie WOT, na
którym zatwierdzono sprawozdanie z działalności Rady
Programowej i działalności biura w 2019 roku, a także Plan
Działania i Plan Finansowy na rok 2020.

Według GUS, turyści najchętniej korzystali z warszawskich
obiektów noclegowych w sierpniu (144,5 tys.). To nadal o 58,7%
mniej niż przed rokiem. Mimo nieznacznej poprawy turystyka
nadal pozostawała jednym najbardziej dotkniętych kryzysem
sektorów. Dlatego, działając w imieniu biur zrzeszonych w WOT,
zwracamy się do Ministra Andrzeja Guta-Mostowego o wsparcie
sektora turystyki przyjazdowej. Informujemy też na bieżąco o
instrumentach wsparcia finansowego dla MŚP.
Nie zaprzestajemy działań promujących Warszawę i dlatego
bierzemy udział w warsztatach dla branży turystycznej, w ramach
JATA Online Travel Mart.
Chcąc zainspirować organizatorów do włączania do swojej oferty
atrakcji skierowanych do rodzin z dziećmi, organizujemy podróż
studyjną dla biur zrzeszonych w Forum Turystyki Przyjazdowej i w
WOT.
Na zaproszenie POT rozpoczynamy współpracę przy projekcie
„Turystyczna szkoła", realizowanym pod patronatem MEN.
Opracowane programy wycieczek szkolnych mają wesprzeć kadrę
nauczycielską w Polsce. Materiał prezentujemy na stronie
odkrywajwarszawe.pl, która od momentu uruchomienia
odnotowuje ponad 10 tys. odwiedzin.
Oferty lekcji online i scenariuszy wycieczek dostępne są na
stronie: www.odkrywajwarszawe.pl/dla-szkol

Turystyczna szkoła

Turystyka jest ważna dla Miasta
To moment przełomowy dla turystyki – opublikowany zostaje
dokument „Polityka turystyczna m.st. Warszawy”, który rozwija
zapisy zawarte w Strategii #Warszawa2030 odnoszące się do
turystyki. Podpisując ten dokument władze miasta pokazały, że
mają precyzyjną wizję rozwoju tego sektora, w której WOT
odgrywa ważną rolę.
Wiele opracowań dotyczących przyszłych podróży
turystycznych wskazuje, że dla podróżującego ważne będzie
zaplanowanie wyjazdu krok po kroku. „Warszawa luksusowa” (w
związku z wznowieniem połączeń linii Emirates) i „Warszawa
klasyczna” są naszą odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Obie
ulotki na naszą prośbę dystrybuują Zagraniczne Ośrodki POT.
Obie ulotki w wersji elektronicznej można pobrać na stronie:
www.wot.waw.pl/dopobrania

Na zaproszenie ZOPOT Sztokholm, wspólnie z innymi
przedstawicielami krajów grupy V4, uczestniczymy w
warsztatach dla branży skandynawskiej Discover Central Europe
Online.
Mimo, wcześniejszej anulacji tegorocznego wydarzenia,
Warszawa i PTAK Warsaw Expo zostają wybrane dwukrotnie na
gospodarza imprezy World of Coffee 2022 i 2024 (każda edycja
gromadzi ok. 10.000 uczestników).
Kolejne Walne Zebranie WOT, tym razem odbywa się w
formule on-line. W drodze głosowania zatwierdzono zmiany w
statucie Stowarzyszenia, dające możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej. To dla nas moment przełomowy,
który w przyszłości pozwoli działać na wielu nowych
płaszczyznach.

Szczegółowy opis akcji na stronie: www.wot.waw.pl

Październik

Listopad

Dalej zabiegamy o wsparcie dla członków

Działamy on-line

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19, decyzją
Ministerstwa Zdrowia, Warszawa znajduje się w żółtej strefie
ostrzegawczej, a następnie w strefie czerwonej. Nowe restrykcje
ponownie dotykają branżę turystyczną, eventową i targową.
Październik jest dla WOT miesiącem dalszych starań o wsparcie dla
przedsiębiorców. Aby skutecznie lobbować dołączamy m.in. do
Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, składamy pismo do
Ministerstwa Rozwoju w sprawie wsparcia dla organizatorów
targów i firm działających w obszarze turystyki przyjazdowej,
zabiegamy o uwzględnienie atrakcji turystycznych w ustawie o PBT.
Na bieżąco informujemy też o kolejnym wsparciu, m.in. z funduszy
województwa mazowieckiego dla przedsiębiorców – prawie
wszyscy członkowie WOT, którzy wnioskowali o wsparcie,
otrzymują bezzwrotną pomoc.
Zgodnie z zapisami „Polityki turystycznej m.st. Warszawy” stawiamy
na rozwój współpracy w ramach obszaru metropolitalnego
Warszawy. Odbywamy szereg spotkań z samorządami. W ich
konsekwencji do WOT przystępuje gmina Piaseczno.
Na bieżąco monitorujemy rynek i po zapowiedziach uruchomienia
nowego połączenia Warszawa – Ostrava przygotowujemy dla gości
z Czech materiał w języku czeskim, promujący Warszawę, jej
atrakcje oraz nowe połączenie PLL LOT.
Więcej o spotkaniach z
samorządami z OMW na
stronie www.wot.waw.pl

Ulotka do pobrania na
stronie www.wot.waw.pl

Grudzień

Miesiąc rozpoczynamy od udziału w targach World Travel Market
– w tym roku wyjątkowo w formule on-line.
Podpisujemy się pod postulatami Rzecznika MŚP, które zostają
zaprezentowane na spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem
Gowinem, w którym też uczestniczymy. Celem tzw. „10tki
Rzecznika MŚP” jest wdrożenie przez rząd nowych form wsparcia
dla przedsiębiorców z sektorów turystyki przyjazdowej,
hotelarstwa, branży spotkań, gastronomii i instytucji kultury.
Z okazji 210. rocznicy urodzin F. Chopina uczestniczymy m.in. w
kampanii POT na rynku chińskim pt. „niedzielne popołudnia z
Chopinem”, a także mamy swój udział w produkcji serialu
dokumentalnego ‘Classical Destinations: The Great Composers’.
Razem z członkami WOT wypracowujemy specjalne, elastyczne
warunki rezerwacji eventów na lata 2021-2022, które zbieramy w
ofercie ‘Flexible MICE offer’. Ponadto dzięki partnerstwu z PLLOT
i Poland Convention Bureau mamy możliwość zaoferowania
naszym klientom bezpłatnego site inspection.

Elastyczna oferta MICE do pobrania na stronie
www.warsawconvention.pl

Rozpoczynamy kampanię skierowaną do Ambasadorów Kongresów
Polskich nt. możliwości technicznych i benefitów wynikających z
organizacji eventów w formie online oraz hybrydowej.
Podejmujemy współpracę z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT,
której celem jest promocja ofert stołecznej branży turystycznej.
Seria artykułów na bazie przygotowanych przez nas materiałów
będzie ukazywać się cyklicznie na stronie www.lot.com oraz w
newsletterze PLL LOT.
W związku z nowym zapotrzebowaniem (szkoła zdalna)
rozbudowujemy projekt „Turystyczna szkoła” – o ofertę zajęć online prowadzonych przez instytucje kultury, którą rozsyłamy do
kuratoriów oświaty i wydziałów edukacji w urzędach miast.

#TylkoRazem
Realizujemy kampanię solidarnościową w mediach
społecznościowych pod hasłem #TylkoRazem, w której
członkowie WOT rekomendują się wzajemnie, prezentując swoje
oferty. W ostatniej fazie do kampanii dołączają Lokalne
Organizacje Turystyczne: Gdańsk, Poznań, Łódź, a także MROT.
Dostosowujemy nowe narzędzia do nowej rzeczywistości. Od 1
grudnia w social mediach zapraszamy do odkrywania
świątecznych niespodzianek kalendarza adwentowego, który
przekierowuje do strony ofertowej odkrywajwarszawe.pl.
Bierzemy udział w targach IBTM World Virtual 2020.
Jesteśmy partnerem konferencji innoSHARE UNIversity 2020,
która wpisuje się w założenia promocyjne kampanii skierowanej
do Ambasadorów Kongresów Polskich.
Uczestniczymy w spotkaniach warsztatowych z dyrektorami
ZOPOT i sami na zlecenie POT organizujemy warsztaty online
dla Członków i partnerów WOT.
Występujemy z propozycją współpracy do spółek: Wedel,
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Fundacji PKP i
Grupy Żywiec, z którymi planujemy wspólne działania na 2021 r.
Prace 2020 roku kończymy opracowaniem horoskopu 2021, to
ostatni w tym roku pomysł na promocję warszawskiej oferty
turystycznej na stronie odkrywajwarszwe.pl/horoskop.
Nasza praca zostaje zauważona przez media branżowe – w ciągu
roku powstało wiele artykułów, wywiadów i audycji radiowych
prezentujących nasze działania w kraju i zagranicą.
29 grudnia portal Wasza Turystyka po raz piąty przygotowuje
zestawienie 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej
turystyce. Prezes WOT Barbara Tutak plasuje się na 54 pozycji.
To bez wątpienia wyróżnienie dla działań całego stowarzyszenia.

