Kampania
promocyjna
Warszawy

Klienci z Wielkiej
Brytanii i Izraela
w Warszawie

29 lipca odbyło się
w hotelu Westin spotkanie
podsumowujące kampanię
promocyjną Warszawy na
rynku brytyjskim i szwedzkim.
W przygotowaniu plany
dalszych działań.
Więcej...

W ostatni weekend czerwca
2015 (26‑28.06.2015)
Warsaw Convention Bureau
wspierało dwa fam tripy
przeprowadzane wspólnie
z członkami WOT dla klientów
z Wielkiej Brytanii i Izraela.
Więcej...

Konferencja ICCA
w Warszawie
Spotkanie drugiego co
do wielkości oddziału
ICCA, najważniejszego
międzynarodowego
stowarzyszenia branży
kongresowej, odbędzie
się pod koniec sierpnia
w Warszawie w EXPO XXI.
Więcej...

Fotorelacja ze spotkania podsumowującego
kampanię promocyjną Warszawy na rynku brytyjskim
i szwedzkim, hotel Westin, 29 lipca 2015 r.

Klienci z Wielkiej Brytanii i Izraela na dwóch fam tripach w Warszawie
Mateusz
Czerwiński,
dyrektor
Warsaw Convention
Bureau:
Cieszymy się, że mamy
okazję dołączyć do
portfolio destynacji
znaczących firm
o globalnym zasięgu,
jest to idealna szansa
do budowania
wizerunku kraju
i miasta.

W ostatni weekend czerwca 2015 (26‑28.06.2015) Warsaw Convention Bureau
wspierało dwa fam tripy przeprowadzane wspólnie z członkami WOT dla klientów
z Wielkiej Brytanii i Izraela.
Pierwszy z nich przygotowany został przez
Hilton Hotel & Convention Centre przy
wsparciu ICP Group, EXPO XXI i Warsaw
Convention Bureau dla 10 przedstawicieli
największych brytyjskich agencji MICE.
Celem fam tripu było przybliżenie
uczestnikom Warszawy jako atrakcyjnej
destynacji o szerokim spektrum aktywności
MICE, a przy tym pokazanie stolicy jako
nowoczesnego i fascynującego miejsca do spędzenia wolnego czasu. Drugi, przygotowany
został przez Polską Organizację Turystyczną i LOT, we współpracy z Marriottem, Warsaw
CvB i Stołecznym Biurem Turystyki dla klientów z Izraela, którzy zainteresowani są
miastem zarówno jako destynacją MICE jak i leisure. W obydwu wydarzeniach wzięli
udział zagraniczni dziennikarze, miedzy innymi z Financial Times.

Konferencja ICCA w Warszawie
Spotkanie drugiego co do wielkości oddziału ICCA, najważniejszego międzynarodowego stowarzyszenia branży
kongresowej, odbędzie się pod koniec sierpnia w Warszawie w EXPO XXI.
Na ICCA Central European Chapter Summer Meeting (26‑28.08.2015) przybędzie do
stolicy Polski około 70 przedstawicieli różnych sektorów rynku: stowarzyszeń, PCO,
obiektów, convention bureaus, dla których przygotowany został nie tylko wartościowy
program merytoryczny, ale i interesujący program dodatkowy.
Jako Partner Warsaw Convention Bureau zapewniło udział w wydarzeniu Wiceprezydenta Warszawy Michała
Olszewskiego, który opowie o innowacyjnym projekcie Virtualna Warszawa. Pierwsza na świecie mobilna nawigacja
oparta na bikonach powstała z myślą o ułatwieniu poruszania się po stolicy turystom oraz osobom niewidomym i słabo
widzącym. Pionierskie przedsięwzięcie ma przełożenie nie tylko na rozwój rynku turystycznego i konferencyjnego
w Warszawie, ale także promocję regionu. Projekt został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Mayors Challenge”,
organizowanym przez Bloomberg Philanthropies, potwierdzając jak duży jest jego potencjał promocyjny dla destynacji.
Warsaw CvB zapewnia również uczestnikom wieczorny program na Wiśle – jednej z najważniejszych i najprężniej
rozwijających się atrakcji turystycznych stolicy ostatnich lat. Gospodarzem wydarzenia jest EXPO XXI, a pozostałym
Partnerami są Poland Convention Bureau oraz Mazurkas Travel Congress and Conference Bureau.
Stowarzyszenie ICCA, liczące dzisiaj 1049 członków z 95 krajów, to najważniejsza organizacja na świecie, skupiająca
profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań. Członkowie ICCA podzieleni są geograficznie na oddziały oraz
sektorowo, w zależności od specyfiki działalności. Oddział Europy Centralnej, będący drugim co do wielkości w ICCA,
liczy w tej chwili 159 członków z 18 krajów: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Polski, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy,
Estonii, Serbii, Węgier, Bułgarii, Słowacji, Słowenii, Gruzji, Azerbejdżanu i Uzbekistanu. Polskę w ICCA reprezentuje
11 członków.

Narodowe convention
bureaus z Europy
w Warszawie
Warsaw Convention Bureau jest Partnerem jednego z najważniejszych
międzynarodowych wydarzeń związanych z marketingiem miejsc, jakie w tym
roku odbędą się w Polsce. Z inicjatywy Poland Convention Bureau w dniach
24‑25 września spotkają się w Warszawie dyrektorzy narodowych convention
bureaus z Europy, którzy dyskutować będą między innymi o strategiach
jeszcze lepszego pozycjonowania krajów Starego Kontynentu na globalnej
mapie destynacji MICE.
– Dla Warsaw Convention Bureau, którego głównym celem jest budowanie rangi
Warszawy jako najważniejszej wschodzącej destynacji w Europie Centralnej
i Środkowej inicjatywa ta jest niezwykle cenna. Wierzymy, że w obliczu obecnych
i przyszłych trendów rynku kongresowego i incentive Europa stanowi bardzo
silną i atrakcyjną alternatywę dla międzynarodowych organizatorów. Zawiązane
partnerstwo narodowych convention bureaus przyczyni się nie tylko do wymiany
doświadczeń ale i wzmocni ofertę MICE całego regionu – mówi Mateusz
Czerwiński, Dyrektor Warsaw Convention Bureau.
Jako Partner wydarzenia Warsaw Convention Bureau przygotowało między
innymi program, w ramach którego uczestnicy poznają kulturalne
i turystyczne atrakcje Warszawy. Partnerem wydarzenia jest
również hotel Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre,
w którym odbędzie się konferencja.

Klienci pozytywnie o Warszawie
Stwierdzenie, że Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem MICE w Polsce, nie znajduje potwierdzenia tylko
w dobrej ofercie, rozbudowanej infrastrukturze i profesjonalnych wykonawcach, ale przede wszystkim – w słowach
zadowolonych klientów.
Dzięki staraniom Warsaw Convention Bureau w czerwcu 2015 odbył się w Warszawie kongres CEPIC – najważniejsze
na świecie wydarzenie branży fotograficznej, po którym Global Congress, producent wykonawczy wieczornej gali,
otrzymał od klienta wyrazy podziękowań za profesjonalnie przeprowadzone wydarzenie. „We had many format
changes as the event took very long to be fully defined and they [Global Congress] always found a way to respond to
our needs. Communication too worked smoothly. For us not being in Warsaw meant that we needed a reliable partner
that could keep the flow of emails and calls to move forward in the organisation and Global Congress were always
there for us.” – napisał w referencjach organizator.
– Jesteśmy dumni, że możemy na co dzień współpracować z firmami, dzięki którym Warszawa w oczach zagranicznych
klientów jest dojrzałą i profesjonalną destynacją MICE. To dzięki takim doświadczeniom jak te zapewnione przez Global
Congress zagraniczni klienci stają się ambasadorami naszego miasta na świecie – mówi Mateusz Czerwiński, dyrektor
Warsaw Convention Bureau.
Kongres CEPIC odbył się w dniach 3‑6.06.2015 w hotelu Sofitel Victoria Warszawa, wzięło w nim udział 500
uczestników. Wieczorna gala miała miejsce w Fortecy. Warsaw Convention Bureau wsparło organizatora przy
wyborze miejsca realizacji poszczególnych elementów programu oraz zarekomendowało członków WOT jako
partnerów wykonawczych, budując tym samym trwałe relacje i pokazując Warszawę jako idealne miejsce do produkcji
tego typu wydarzeń.

Nowi
członkowie
Warszawskiej
Organizacji
Turystycznej
Witamy,
Sheraton Warsaw Hotel, The Westin Warsaw,
Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw,
Hotel Intercontinental Warszawa, Warsaw Pass,
Aktero, Tor wyścigów konnych Służewiec,
Station Warsaw Tours
w kręgu członków WOT!

Zapraszamy na naszą stronę
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
i utworzonej na niej strefy specjalnie dla członków WOT,
dostępnej po zalogowaniu.
Na stronie znajdą Państwo informacje o naszych działaniach,
sprawozdania i materiały ze spotkań, bazę zdjęć Warszawy.
http://wot.waw.pl/

Zapraszamy do kontaktu z nami:
Monika Białkowska					
Warszawska Organizacja Turystyczna			
Dyrektor Biura						
Pl. Defilad 1 pok. 937, 00‑901 Warszawa		
tel. 606 797 295					
monika.bialkowska@onewarsaw.com			

Barbara Paszkowska
Warszawska Organizacja Turystyczna
Pl. Defilad 1 pok. 938
00‑901 Warszawa
tel. 506 044 779
barbara.paszkowska@onewarsaw.com

Mateusz Czerwiński
Dyrektor Warsaw Convention Bureau
Pl. Defilad 1 pok. 946
00‑901 Warszawa
tel. 601 324 244
mateusz.czerwinski@warsawconvention.pl
Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub
z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy e‑mail nie stanowi przesyłki mającej charakter spamu.
Jeśli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywania dalszych informacji prosimy o kontakt.

