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Agenda warsztatów
Podczas spotkania zaprezentujemy:

1. Trendy w turystyce wypoczynkowej i MICE
2. Wytyczne do działania w trakcie i po ustaniu pandemii
3. Efektywne działania w obszarze turystyki wypoczynkowej i MICE realizowane w 2020:
• zabieganie o pomoc rządową dla branży
• nowe kanały dotarcia do konsumentów
• promocja ofert realizowanych w ramach PBT
• kampanie w social mediach i prasie branżowej: „WarsawWillWait”, „Warszawa to nie tylko”, „TylkoRazem”
• inne działania promocyjne, w tym w mediach społecznościowych w czasie lockdown’u
• nowe narzędzia w obszarze turystyki wypoczynkowej i MICE
• pozyskiwanie wydarzeń do roku 2026
• promocja wydarzeń online i hybrydowych w obszarze MICE
4. Działania planowane w 2021:
• Jak zachęcić turystów do przyjazdu w okresie post-pandemicznym?
• Wybrane planowane działania wspólnie z ZOPOTami
• Wystąpienia o wsparcie sponsorskie
• Kampanie w social mediach
• Wirtualny fam trip

Trendy
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Trendy w turystyce wypoczynkowej i MICE
Stan i prognozy rozwoju turystyki przed pandemią:
Główne czynniki zapewniające rozwój rynku turystycznego przed pandemią:
• Wzrost zamożności społeczeństw
• Rozwój infrastruktury
• Postęp technologiczny
• Spadek cen biletów lotniczych
• Ułatwienia wizowe
• Powszechny dostęp do internetu i nowych mediów

Rola turystyki w światowej gospodarce:
•
•

3 co do wielkości dziedzina eksportu – 7% światowego handlu
W samej Europie generuje 27 mln miejsc pracy (co 10 miejsce pracy jest w turystyce)
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Stan i prognozy rozwoju turystyki przed pandemią:
•

Liczba podróży 2017: 1,3 mld (dynamika wzrostu: 6%)

•

Liczba podróży 2018: 1,4 mld (dynamika wzrostu 3%-4%)

•

Liczba podróży 2019: 1,5 mld (dynamika wzrostu 4%)

•

Prognozowana przed pandemią liczba podróży w 2020: 1,6 mld

Stan i prognozy rozwoju turystyki po wybuchu pandemii:
UNWTO raportuje:

•

Spadek liczby podróży o 20% w pierwszym kwartale

•

Finalny spadek liczby podróży w całym 2020 nawet o 80%

•

Globalnie zagrożonych 100 mln miejsc pracy

•

Spadek wydatków turystów nawet o 1,2 mld USD

•

Możliwe obniżenie globalnego PKB nawet o 2,8%
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Trendy w rozwoju turystyki wypoczynkowej w dobie pandemii:
Global Travel Distribution COVID-19 Impact –

badanie przeprowadzone przez firmę Travel Advance we współpracy z Travel Consul, we wrześniu 2020, w
którym wzięło w niej udział ponad 1000 organizatorów podróży (tour operatorów, agentów turystycznych, właścicieli biur podróży) z ponad
dwudziestu krajów świata.

Kluczowe aspekty kształtujące działalność DMO:
▪

Certyfikacja najważniejsza - wprowadzenie certyfikacji miejsc docelowych jest najważniejszym działaniem, które organizacje DMO mogą
podjąć, aby pomóc partnerom w branży turystycznej (prawie 60% respondentów). 74% respondentów wskazywało certyfikację obiektów
jako główne aspekt wyboru miejsca wyjazdu.

▪

Kampanie marketingowe

▪

Udostępnianie aktualnych danych

▪

Prowadzenie centrum informacji dla partnerów biznesowych

▪

Sposób zarządzania pandemią przez rząd kraju docelowego

▪

Uwarunkowania finansowe (elastyczność wobec restrykcji budżetowych konsumentów i kontrahentów)
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Trendy w rozwoju turystyki wypoczynkowej w dobie pandemii:

Kluczowe aspekty kształtujące działalność organizatorów turystyki:
•

Adaptacja modelu biznesowego do bieżącej sytuacji wskazana na pierwszym miejscu jako główne działanie realizowane w III kwartale 2020 r.
(wskazane zostało przez blisko połowę respondentów)

•

Zainteresowanie szkoleniami spadło o 11% w stosunku do pierwszego badania (z 38% na 27%)

•

Tworzenie nowych produktów i ich ulepszanie wzrosło o 5% w stosunku do poprzedniej tury badania (odpowiednio 45% i 35%)

•

Elastyczność – 45% partnerów uważa, że elastyczne zasady rezygnacji i zmian wyjazdu mają pozytywny wpływ na ich działalność.

•

Działania marketingowe głównie w mediach społecznościowych - działania marketingowe podejmowane w czasie odmrażania gospodarki
zdecydowanie koncentrowały się w mediach społecznościowych: siedem na dziesięć respondentów twierdziło, że ich głównym działaniem był
marketing społecznościowy. Marketing cyfrowy oraz sprzedaż zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

•

Wartość wspólnego działania – Stowarzyszenia tour operatorów jako główne źródło informacji - w czasie pandemii najczęstszym źródłem
informacji pozostają stowarzyszenia tour operatorów (64% respondentów) oraz biura podróży (40%). Podczas drugiego badania znajomi z
branży jako główne źródło informacji, awansowali z piątej na trzecią pozycję (wybrani przez 35% ankietowanych).
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Trendy w rozwoju turystyki wypoczynkowej w dobie pandemii:
Kluczowe aspekty kształtujące decyzje konsumenckie:
▪

Zainteresowanie podróżami indywidualnymi (66% odpowiedzi). Młodzi ludzie będą podróżować pierwsi

▪

Wciąż zainteresowani nocowaniem w hotelach i kurortach (64%) oraz wypoczynkiem w formule all-inclusive (60%). Popularnością cieszą się też
mieszkania do wynajęcia z własnym wyżywieniem, podróżowanie w małych grupach (8 – 15 osób), a jako środek transportu – samolot.

▪

Decyzje rezerwacyjne – 48% klientów wstrzymuje się z podjęciem decyzji o terminie podróży. 21% respondentów rezerwuje podróż zagranicę
na mniej niż miesiąc przed wyjazdem. Wśród europejskich podróżnych popularność zyskują rezerwacje last minute (35%). Natomiast 34%
klientów z Ameryki Północnej rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem od 7 miesięcy do roku.

▪

Planowanie krok po kroku – konsumenci będą oczekiwać zaplanowania dla nich podróży krok po kroku, również ze względu na
bezpieczeństwo sanitarne

▪

Bezpieczeństwo – dominować będą destynacje, w których można zachować dystans społeczny, szczególnie te geograficznie najbliższe
konsumentom
W związku z tym, że coraz więcej krajów na całym świecie łagodzi ograniczenia w podróżowaniu, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO)
uruchomiła nowy system śledzenia ruchu turystycznego (Tourism Recovery Tracker). Dane dostępne na stronie
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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Trendy w rozwoju krajowej turystyki wypoczynkowej w dobie pandemii:
▪

Kameralna turystyka, a szczególnie wyjazdy szyte na miarę, to wciąż nietypowa forma zwiedzania świata, ale łącząca w podróżowaniu to co wiele
osób sobie ceni – indywidualny plan, przygotowany przez doświadczonych specjalistów

▪

Spersonalizowane podróże to przede wszystkim rozwiązanie dla zapracowanych osób, które mają większy budżet na dalekie eskapady i cenią
sobie każdą wolną chwilę oraz indywidualne podejście do ich potrzeb.

▪

Rozwój turystyki masowej może teraz się ograniczyć. Na wyjazdy będzie stać tylko tych z zasobniejszym portfelem, co oznacza, że to dla nich
trzeba będzie przygotować odpowiedni produkt.

▪

Utrzymuje się popularność apartamentów i domków - goście wybierają obiekty umożliwiające wypoczynek z dala od innych.

▪

Niewykorzystane wcześniej urlopy, możliwość zdalnej nauki i bon turystyczny spowodowały, że liczba rezerwacji we wrześniu wzrosła w
niektórych regionach kraju nawet o 25%.
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Trendy w rozwoju sektora MICE w dobie pandemii:
The Future of Global Association Meetings - The New Association Reality. Survey Report – badanie przeprowadzone przez ICCA (International
Congress and Convention Association) w maju 2020 r. we współpracy z AfSAE (African Society of Association Executives), APFAO (Asia Pacific
Federation of Association Organisations) i ESAE (European Society of Association Executives), w którym przeanalizowano strategie i plany po
COVID-19 prawie 200 stowarzyszeń na całym świecie.
▪

66% respondentów uważa, że COVID-19 zasadniczo zmieni sposób w jaki stowarzyszenia będą działać w przyszłości.

▪

84% zamierza włączyć hybrydowe i cyfrowe elementy do swoich przyszłych eventów, utrzymując ogólną opinię, że powinny one prowadzić do
zwiększonej frekwencji.

▪

60% respondentów uważa, że istnieją ograniczenia dot. sukcesu wirtualnych wydarzeń w porównaniu do tradycyjnych spotkań.

▪

28% twierdzi, że zasady rotacji geograficznej ich kongresów są teraz analizowane i prawdopodobnie zmienią się w przyszłości.

▪

78% rozważałoby skorzystanie z usług Meetings Management Company (np. agencji typu PCO/DMC).

▪

Jest duża szansa, że dostawcy branży spotkań będą wspierać swoich klientów poprzez zwiększoną elastyczność i innowacje.

▪

Źródła przychodu ze sponsoringu są obecnie analizowane przez 55% stowarzyszeń, a 49% z nich sprawdza nowe modele członkostwa.

▪

Jak wynika z danych Warsaw Convention Bureau, większość tegorocznych kongresów została przeniesiona na 2021 r., a kolejne edycje zostały
przesunięte o rok. Oznacza to, że największe szanse na pozyskanie do Warszawy mają wydarzenia na lata 2023/2024 i później.
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Trendy w rozwoju rynku MICE w dobie pandemii:
Analiza przygotowana przez Tourism Economics – Oxford Economics na zlecenie Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe
ma na celu stworzenie konstruktywnego opisu procesu wychodzenia sektora spotkań i konferencji z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz
opracowanie trzech możliwych scenariuszy, odzwierciedlających zakres oddziaływania zaistniałej sytuacji.

Scenariusz podstawowy:
•

Całkowita liczba podróży w Europie w 2020 roku ma spaść o 58%

•

Obniżenie liczby uczestników o 25% w 2021 roku i 5% w 2022 roku, przed ostateczną poprawą sytuacji w 2023 roku.

Scenariusz pesymistyczny:

•

Spadek liczby uczestników o 77% w 2020

•

Pełne odrodzenie rynku dopiero w 2024

Scenariusz optymistyczny dotyczący 2020 – nie sprawdził się (tzw. druga fala pandemii zatrzymała prognozowane ożywienie)
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Trendy w rozwoju rynku MICE w dobie pandemii wg. Oxford Economics
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Trendy w rozwoju rynku podróży służbowych w dobie pandemii:
Konsultacje branżowe przeprowadzone przez firmę McKinsey&Company oraz badanie Coronavirus Poll dla Global Business Travel Association (GBTA) - ankieta internetowa
przeprowadzona w dn. 8 – 18 września br. wśród 1383 firm zajmujących się organizacją podróży służbowych i dostawców usług turystycznych, w tym członków GBTA i firm
niezrzeszonych.

•

Podróże służbowe wrócą najpóźniej - po recesji podróże służbowe są zwykle bardziej niestabilne i wolniej wracają do poprzedniego stanu niż podróże
wypoczynkowe. Podczas globalnej recesji w latach 2008–2009 międzynarodowe podróże służbowe ze Stanów Zjednoczonych spadły o ponad 13%, w
porównaniu z zaledwie 7% spadkiem w przypadku międzynarodowych podróży turystycznych. Podróże rekreacyjne w pełni powróciły w ciągu zaledwie
dwóch lat, podróże służbowe wróciły w pełni do poziomu sprzed kryzysu dopiero po pięciu latach.

•

Pierwszy odrodzi się rynek lokalny - podróże regionalne i krajowe prawdopodobnie przyniosą zwrot przed podróżami międzynarodowymi. Według badania
Global Business Travel Association, firmy dwukrotnie częściej wstrzymywały podróże międzynarodowe niż podróże krajowe w lipcu 2020.

•

MICE odrodzi się najpóźniej – jako jedne z pierwszych wrócą podróże o charakterze sprzedażowym i spotkania z klientami. Podróże o charakterze MICE i
inne spotkania poza siedzibą firmy mogą powrócić dopiero pod koniec 2021 roku lub później.

•

Branże najmniej dotknięte kryzysem wrócą najszybciej – niektóre sektory (takie jak energetyka i handel detaliczny) ucierpiały bardziej niż inne i mogą
napotkać więcej ograniczeń budżetowych, co może spowolnić ich tempo ożywienia w podróży. Sektory przemysłowe i zorientowane na produkcję (takie jak
budownictwo, nieruchomości, produkcja maszyn i urządzeń oraz farmacja) mogą jako pierwsze wrócić do organizacji podróży służbowych

•

Konieczność ciągłych działań sprzedażowych – cykle sprzedaży w branży MICE są szczególnie długie - od 6 do 18 miesięcy lub dłużej. Sieci hotelowe i
przestrzenie eventowe będą musiały utrzymywać sprzedawców z pierwszej linii, aby stymulować długoterminowy popyt, ale może być konieczne
scentralizowanie lub udostępnienie zasobów w różnych obiektach oraz dostosowanie dodatkowych benefitów i zachęt

Wytyczne do działania
w trakcie i po pandemii

Wytyczne do działania w trakcie i po pandemii

7 grudnia 2020 European Travel Commission opublikowała zalecenia do rządów państw członkowskich:
1. Podróżni nie powinni być postrzegani jako grupa wysokiego ryzyka w kontekście rozprzestrzeniania COVID-19
Powołując się na badania European Centre for Disease Control oraz European Union Aviation Safety Agency podaje
się, że osoby podróżujące samolotami są odpowiedzialne za mniej niż 1% wykrytych przypadków wirusa i nie mają
wpływu na zwiększenie transmisji wirusa.
2. Kwarantanny i obowiązkowe testy na koronawirusa nie są rekomendowane jako środki stosowane przez rządy
Państw członkowskich wobec osób podróżujących samolotami
3. Państwa członkowskie wzywane są do przyjęcia jednolitego, liberalnego schematu ograniczeń dotyczących
podróży lotniczych, dzięki czemu przywrócona zostanie mobilność podróżnych wewnątrz i z zewnątrz UE

Pełna treść zaleceń European Travel Commission dla rządów Państwa członkowskich dostępna tutaj
https://tiny.pl/76x18
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Wytyczne do swoich działań w dobie pandemii i odbudowy rynku WOT opiera o:
1. Analizę bieżącej sytuacji rynkowej
2. Analizę aktualnych trendów i prognoz rynkowych
3. Własną analizę SWOT organizacji
4. Zalecenia UNWTO dla rozwoju turystyki miejskiej (kwiecień 2019)
5. Wytyczne „Polityki turystycznej m.st. Warszawy”

Szczegółowy dokument opisujący założenia nowego planu działań WOT na 2021 rok zostanie opublikowany w drugiej
połowie grudnia 2020. Wytycza on następujące kierunki kluczowych działań organizacji:
1. Zarządzanie informacją o stale zmieniającej się sytuacji rynkowej
2. Dzielenie się wiedzą i edukacja
3. Networking i integracja
4. Poszerzanie współpracy z partnerami zewnętrznymi
5. Wsparcie dla tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych i MICE
6. Działania marketingowe z zakresu turystyki indywidualnej i MICE

Działania WOT w kontekście „Polityki
turystycznej m.st. Warszawy” (1)
1. Turystyka produktowa - produkty tematyczne, które są najczęściej podstawowym motywem pierwszego przyjazdu do Warszawy zostały
zdefiniowane w „Diagnozie stanu turystyki dla m.st. Warszawy”
➢ Przykład działań WOT w tym kierunku – prezentacja ofert produktowych na stronach https://www.warsawcitybreak.com,
https://www.odkrywajwarszawe.pl

2. Turystyka w dzielnicach
Kierunek turystyki dzielnicowej oznacza, że oferta turystyczna tych obszarów powinna być tworzona i promowana jako oferta obszarów
powiązanych ze sobą, jednak mających własną tożsamość.
➢ Przykłady działań WOTw tym kierunku – mapa dystrybuowana w hotelach warszawskich i w Punktach Informacji Turystycznej. Projekt
wspólny z wybraną warszawską marką.

3. Turystyka Metropolitalna
Odwiedzając miasta metropolitalne, turyści mają potrzebę przeżycia spójnego doświadczenia turystycznego, zwiedzając zarówno atrakcje
zlokalizowane w ich centrach, jak i na obszarach podmiejskich.
➢ Przykład działań WOT w tym kierunku – współpraca z gminami i miastami Obszaru Funkcjonalnego Warszawy

Działania WOT w kontekście „Polityki
turystycznej m.st. Warszawy” (2)
4. Turystyka bez konfliktów
Ważne w tym kierunku jest zachęcanie turystów i usługodawców turystycznych do zachowań wzmacniających odporność miasta w wymiarze
ekologicznym, społecznym i infrastrukturalnym
➢ Przykład działań WOT w tym kierunku - promocja Zielonej mapy Warszawy (wstawić link do naszej strony), zachęcanie do korzystania z
transportu publicznego, synergia w działaniu z Urzędem m.st. Warszawy

5. Turystyka biznesowa
Kluczowy kierunek w działaniach WOT/Warsaw Convention Bureau
➢ Przykład działań WOT w tym kierunku – benefity w tym obszarze wynikające z przynależności do WOT

6. Turystyka SMART
➢ Przykład działań WOT w tym kierunku – oferta CITY TALKS – członka WOT

Efektywne działania
w obszarze
turystyki wypoczynkowej i MICE
realizowane w 2020

Konsultacje branżowe
i lobbowanie
na rzecz wsparcia
Od marca 2020 aktywnie lobbujemy
na rzecz wprowadzenia
efektywnych programów
pomocowych dla branży i członków
WOT:
• wielokrotnie interweniowaliśmy
pisemnie w różnych
ministerstwach i instytucjach
• prowadziliśmy konsultacje
branżowe i przekazywaliśmy ich
wyniki do ciał decyzyjnych

• organizowaliśmy i braliśmy udział
w licznych spotkaniach online, w
tym z Wicepremierem Gowinem
• zostaliśmy członkiem Rady
Przedsiębiorców przy Rzeczniku
MŚP

Otwarcie nowego kanału
komunikacji dla nowej
grupy konsumentów
Motywem do podjęcia prac nad
stworzeniem tej strony były badania
wskazujące, że rynek krajowy odbuduje się
najszybciej po kryzysie związanym z
COVID–19.
Strona wykorzystywana była m.in. przy
okazji kampanii promocyjnej Polskiej
Organizacji Turystycznej „Odpoczywaj w
Polsce” i w kampanii Warszawy
realizowanej wspólnie ze Stołecznym
Biurem Turystyki.

Kampania
#WeWillWait
Kampania opierała się na wzajemnej
promocji miast w mediach
społecznościowych pod wspólnymi
hasłami #CityWillWait, #CityIsReady.
Była wyrazem wsparcia i solidarności dla
branży podczas zamrożenia ruchu
turystycznego oraz podtrzymywała
zainteresowanie turystyką miejską wśród
turystów krajowych.
Kampania znalazła się też w katalogu
dobrych praktyk European Cities
Marketing – uczestniczyło w niej 13
miast i wygenerowała 1,4 miliona
odbiorców.

Kampania
#WeWillWait

Kampania
„Warszawa to nie tylko”
Kampania na oficjalnym portalu
turystycznym Warszawy – go2warsaw.pl
przekierowywała do strony
odkrywajwarszawe.pl
4 tygodnie kampanii sponsorowanej w
social mediach + 1 tydzień remarketingu;
4 tematy, 4 spoty promocyjne, 4 persony
turystyczne
Warszawa to nie tylko: ... Pałac Kultury i
Nauki, drapacze chmur, nauka i praca,
zabytki

Dotarliśmy do 2 061 417 osób, co dało
łącznie 3 841 216 wyświetleń reklamy;
32 288 wyświetleń stron docelowych
(SBT i WOT)
Zasięg postów organicznych,
przekierowujących do ofert WOT:
407 tysięcy osób, na stronę
odkrywajwarszawe.pl weszło 10 777
użytkowników

Aktywizacja
turystów
i odwiedzających
w ramach
„Warsaw quest”
Projekt polega na rozbudzeniu
zainteresowania odbiorców
mikroturystyką i poznawaniem atrakcji
turystycznych swojego najbliższego
otoczenia (dzielnicy, miasta, regionu),
poprzez realizację prostych wyzwań
krajoznawczych zamieszczonych na
stronie internetowej:
https://warsawquest.go2warsaw.pl/

Kampania
#TylkoRazem
Kampania solidarnościowa realizowana
w mediach społecznościowych, oparta
o zasadę wzajemnego
wspierania
się członków WOT.
14-dniowa kampania ma charakter
dialogu, w którym członkowie
wspominają o sobie wzajemnie, informują
o nowej ofercie innych i składają sobie
nawzajem życzenia lepszej przyszłości.
Do kampanii włączą się:
• Gdańsk
• Poznań
• Łódź

Kampania
#TylkoRazem
Przykładowe posty zrealizowane
w ramach kampanii

Kampania
#TylkoRazem

Informacje o kampanii są
publikowane m.in. na
portalach informacyjnych,
w audycjach i wywiadach
radiowych

Kampania
#TylkoRazem

Do kampanii włączą się:
• Gdańsk
• Poznań

• Łódź

Promocja ofert
realizowanych w ramach
Polskiego Bonu
Turystycznego
Na stronie www.odkywajwarszawe.pl
uruchomiona została zakładka Bon
Turystyczny 2020 zwierająca oferty
członków, którzy przystąpili do
programu.
Zakładka funkcjonować będzie do końca
marca 2022.

Promocja ofert
realizowanych w
ramach
Polskiego Bonu
Turystycznego
Zakładka promowana była poprzez:

• posty na fanpage WOT
• artykuł na portalu Wasza
Turystyka
• reklamę w elektronicznym
wydaniu TT News
• informację w newsletterze WOT

Działania zmierzające
do wznowienia odwiedzin
w instytucjach kultury
WOT przygotował dla członkowskich
instytucji kultury tablice i banery z
wytycznymi sanitarnymi.
Akcja promocyjna, która miała na celu
wsparcie instytucji kultury, które
otworzyły swoje obiekty dla
zwiedzających po pierwszym
lockdownie.
W akcji udział wzięły:
• Muzeum Narodowe, Muzeum
Łazienki Królewskie, Muzeum
Domków dla Lalek, Muzeum Życia w
PRL, Muzeum Świat Iluzji, Muzeum
Polskiej Wódki
Akcja promowana była pod hasztagami:
#odwiedźmuzeumpopracy #zwiedzam,
wspieram #pewniewmuzeum

Działania promocyjne w
social mediach
w
czasie lockdown’u
#codziennadawkakultury
Akcja, która miała na celu promocję
inicjatyw podejmowanych przez
zrzeszone w WOT muzea i galerie w
przestrzeni online, takich jak:
• wirtualne spacery i oprowadzania
kuratorskie
• dostępy do archiwów cyfrowych

• nagrania wideo
• przykłady lekcji i warsztatów dla
dzieci i młodzieży oraz
• materiały edukacyjne dla nauczycieli i
rodziców.

Działania promocyjne w
social mediach
w
czasie lockdown’u
Regularne publikacje w social mediach to m.in.:
• cotygodniowy kalendarz wydarzeń on-line z
uwzględnieniem członkowskich atrakcji i
instytucji kultury
• wspólna kampania z MROT
#nietrzebajechaćdaleko promująca lokalne
atrakcje turystyczne na weekend w okresie
wakacyjnym
• cykl postów sponsorowanych promujących
ofertę na wynos restauracji członkowskich
#PoraNaLuch
• kalendarz adwentowy: codzienne rekomendacje
przedświątecznych aktywności w oparciu o
dostępną ofertę członków
• #TylkoRazem – aktualna kampania prowadzona
razem z członkami WOT
• Inne doraźne działania promocyjne w zależności
od potrzeb członków

Działania promocyjne w
social mediach
w
czasie lockdown’u
Promocja ofert restauracji
członkowskich na stronie
www.odkrywajwarszawe.pl/dla-smakoszy

• oznaczenie lokali z ofertą
związaną z Kartą Warszawiaka
• oznaczenie lokali z ofertą na
wynos
• zamieszczanie informacji o
ofertach na profiu FB WOT
• przygotowanie dla restauracji
tablic informacyjnych o zasadach
bezpieczeństwa sanitarnego

Nowe narzędzia promocji
turystyki wypoczynkowej
Kalendarz adwentowy
• Od 1 grudnia zapraszamy do
codziennego odkrywania świątecznych
niespodzianek, jakie skrywa Warszawa
w tym szczególnym czasie
• Komunikacja prowadzona jest na FB
WOT z przekierowaniem na stronę
odkrywajwarszawe.pl
• W okienkach znajdują się m.in.
ciekawe możliwości spędzenia
wolnego czasu jak i np. przepisy na
świąteczne potrawy przygotowane
przez warszawskich szefów kuchni

Działania promocyjne w
social mediach
w
czasie lockdown’u
Akcja #HOPEALLOVER była wyrazem
solidarności oraz podziękowaniem
Warszawy dla wszystkich, którzy każdego
dnia walczą z koronawirusem.

Dodatkowo była też gestem lokalnej
branży turystycznej w stronę osób,
których sercom bliskie jest
podróżowanie.
Termin rozpoczęcia akcji zbiegł się z
zapowiedzianym na 4 maja 2020
wycofaniem restrykcji dotyczących
zamknięcia hoteli, traktowany był
również jako zwiastun pozytywnych
zmian w sytuacji zarówno branży jak i nas
wszystkich.

Nowe narzędzia promocji
turystyki wypoczynkowej
Projekt polega na opracowaniu scenariuszy
wycieczek szkolnych, a jego celem jest
stworzenie narzędzia wspomagającego kadrę
pedagogiczną, w edukacji i w planowaniu
wycieczek szkolnych. Ze względu na sytuację
związaną z COVID 19, projekt został
zawieszony.
Wśród propozycji znalazły się:
• „Warszawa – po sportowe emocje”
• „Warszawa Fryderyka Chopina”

• „Warszawa – wspaniała zabawa”
• „Warszawa ze sztuką na Ty”
• „Warszawa po królewsku”
• „Warszawa jedyna i niepowtarzalna”

Projekt „Turystyczna szkoła” rozbudowany
został o ofertę on-line, która została
przekazana do Wydziałów Edukacji w
Urzędach Miast oraz Kuratoriów Oświaty.

Elastyczne podejście do tworzenia
nowych materiałów promocyjnych
Cykl weekendowych podpowiedzi jak spędzić czas
w Warszawie
Przygotowujemy cykl podpowiedzi, jak zaplanować
swój czas w Warszawie. Jako pierwszy
opracowaliśmy pomysł na Warszawę luksusową.,
następnie Warszawę klasyczną, a kolejną publikacją
będzie Warszawa – kreatywnie z dziećmi.

Materiały skierowane są do turysty zagranicznego,
zawierają przydatne linki z listą obiektów
noclegowych i restauracji rekomendowanych przez
WOT oraz propozycje spędzenia czasu w naszym
mieście w oparciu o członkowskie atrakcje i
instytucje kultury.

Materiały przekazane zostały do Zagranicznych
Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej oraz
partnerów za granicą.

Elastyczne podejście do tworzenia
nowych materiałów promocyjnych
We współpracy z Konsulatem Polskim w
Ostrawie przygotowujemy wystawę
plenerową promującą Warszawę przy
okazji uruchomienia nowego połączenia
lotniczego między dwoma miastami, która
ma się pojawić na ogrodzeniu Konsulatu
na początku 2021 roku.
Przygotowana jest też broszura o
Warszawie w języku czeskim, która będzie
dystrybuowana przy okazji połączenia
lotniczego z tego rynku do Warszawy.

Nowe narzędzia promocji
MICE

W kwietniu 2020 rozpoczęliśmy prace
nad mapą wirtualnego zwiedzania
obiektów w Warszawie dla rynku
leisure i MICE.
Równolegle powstał program wsparcia
w tworzeniu wirtualnych spacerów dla
członków WOT.

Nowe narzędzia promocji
MICE
W listopadzie razem z członkami WOT
wypracowaliśmy specjalne, elastyczne
warunki, rezerwacji i anulacji eventów
na lata 2021-2022.
Oferta obejmuje:
• ujednolicone, elastyczne warunki
anulacji dla wszystkich obiektów i
dostawców, którzy dołączyli i
dołączą do projektu
• program bezpłatnych site
inspections dla nowych klientów,
którzy rozważają Warszawę pod
kątem organizacji spotkań w 202122 roku
• współpraca z PLL LOT i Poland
Convention Bureau POT

Targi branżowe w wersji
online – turystyka
wypoczynkowa
W dobie cyfrowych alternatyw dla
wydarzeń branżowych bierzemy udział
w tych, na których gościliśmy do tej
pory, jak również – wykorzystując
nowe możliwości – staramy się
sprawdzać nowe dla nas kierunki (np.
BITE Pekin).

Znane nam wcześniej targi WTM
Londyn w wersji on-line (9-11.11) nas
nie zawiodły technicznie ani
merytorycznie – zainteresowanie
Warszawą było duże i pojawiły się
ciekawe propozycje współpracy przy
projektach promocyjnych w 2021 roku.
Analizujemy stosunek kosztów takich
wydarzeń do ich benefitów i śledzimy
zapowiedzi innych imprez branżowych.

Targi branżowe w wersji
online – MICE
Wzięliśmy udział w IMEX Planet w
maju 2020 i IBTM World Virtual w
grudniu 2020.

Wszystkie wydarzenia potwierdzają
trend wstrzymywania przez klientów
decyzji o realizacji eventów z powodu
pandemii COVID-19.
Analizujemy stosunek kosztów takich
wydarzeń do ich benefitów i śledzimy
zapowiedzi innych imprez branżowych.

Promocja wydarzeń MICE
– kampania adresowana
do Ambasadorów
Kongresów Polskich
W listopadzie 2020 rozpoczęliśmy kampanię
informacyjną do potencjalnych i obecnych
Ambasadorów Kongresów Polskich.
Kampania dotyczy możliwości technicznych i
benefitów wynikających z organizacji
eventów w formie online oraz hybrydowej.
Kampania w całości tworzona jest w oparciu
o materiały i doświadczenie członków WOT.
Materiały w języku angielskim są
przekazywane dotychczasowym
zagranicznym klientom WCB w formie
newsletteru.
Projekt trwa, zapraszamy do przekazywania
materiałów.

Pozyskiwanie wydarzeń
MICE do 2026

Nie ustajemy w wysiłkach pozyskiwania
eventów do Warszawy.
Od marca 2020 raportujemy w trybie
miesięcznym statystyki pozyskiwanych
wydarzeń.
Obrazują one nasz potencjał biznesowy
w oparciu o uśrednioną wartość
roomnights z pozyskiwanych wydarzeń
(ADR za 2019 = 320,53 PLN).

Działania planowane
w 2021

Wybrane, planowane wspólnie z ZOPOT,
działania promujące Warszawę w 2021 (1)
Niemcy:
•

Współpraca przy okazji podróży studyjnych w temacie „Warszawa dla młodzieży” i „Warszawa dla rodzin z dziećmi” (blogerzy i
dziennikarze)

•

Materiały do wykorzystania w newsletterach

•

Podróż w temacie konkursu chopinowskiego – w dniach 25-27.08.2021.

Wlk. Brytania:
•

City break cały czas pozostaje w priorytecie działania ZOPOT

•

Przekazywany będzie content (tematycznie, z uwzględnieniem wyróżników dla miasta) do wykorzystania w działaniach ZOPOT
prowadzonych w internecie

Francja:
•

Obszarem współpracy mogą być oferty city break i MICE

•

Przygotowana zostanie broszura „Bezpieczny City break” w wersji drukowanej, do uzgodnienia podział kosztów

•

Do potwierdzenia nasz udział w targach ITFM TOP Resa połączony z organizacją warsztatów kulinarnych

•

ZOPOT zadeklarował produkcję materiałów filmowych na temat kulinariów, a WOT pomoc logistyczną

Wybrane, planowane wspólnie z ZOPOT,
działania promujące Warszawę w 2021 (2)
Hiszpania:
•

Materiały do newsletterów i komunikacji w SM

Skandynawia:
• W sprawie udziału w warsztatach w Kopenhadze, Oslo i Sztokholmie zadeklarowaliśmy wstępnie udział, który zostanie
potwierdzony po oficjalnie rozpoczętym naborze
• Zaangażujemy się w organizację warsztatów kulinarnych
• Materiały do wykorzystania w newsletterach i w SM będziemy przekazywać na bieżąco
Rosja:
•
•
•

ZOPOT koncertować się będzie na działaniach on-line, dla których będziemy przesyłać sukcesywnie content
Udział w targach potwierdzimy po zapoznaniu się z nowymi zasadami
Deklarujemy pomoc przy realizacji podróży studyjnych, jak już będą możliwe do realizacji w tradycyjnej formie

Holandia:
• Wspólna kampania Warszawy na YouTube
• Przygotujemy content i zorganizujemy sponsorów pobytu jako nagrody

Wybrane, planowane wspólnie z ZOPOT,
działania promujące Warszawę w 2021 (3)
Belgia:
•
•
•

Współpraca przy programie e-learningowym
Zaangażowanie w kampanię on-line, z udziałem magazynów kobiecych (treści: kulinaria, design, warsztaty
kulinarne, restauracje, prawa i lewa strona Wisły – centra turystyczne)
Będziemy na bieżąco przesyłać materiały do wykorzystania contentu

Luksemburg:
•
•
•

Zaangażujemy się w obchody 100-lecia nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami,
szczegóły do uzgodnienia
Zaangażujemy się w podróż studyjną organizowaną przez was wspólnie z LUXAir, a także w kampanię w radiu
RTL
Zaangażujemy się w targi w Luksemburgu, weźmiemy w nich udział i przygotujemy materiał po niemiecku

Wybrane, planowane wspólnie z ZOPOT,
działania promujące Warszawę w 2021 (4)
Izrael:
•

Targi IMTM, 15-16.06. 2021 r. w Tel Awiwie – udział WOT

•

Podróże studyjne w temacie wydarzeń sportowych

•

Materiały do wykorzystania w newsletterów i komunikacji na stronach internetowych i w SM

ZEA:
•

Rozważamy udział w targach w Dubaju (16-19.05.2021) z uwagi na wykluczenie podmiotów komercyjnych

Chiny:
•

Opracowujemy materiał do mini-programu WeChat zawierającego bazę informacji turystycznych o Polsce

•

Do rozważenia zakres i forma udziału w road show planowanego na jesień

•

Do rozważenia zakres i forma promocji przy okazji Olimpiady Zimowej w Tokio

Japonia:
•

Do rozważenia forma naszego udziału i promocja Warszawy przy okazji Dnia Polskiego organizowanego w trakcie Olimpiady w Tokio

•

Przekazanie materiału filmowego (ujęcia 2-3 sek.) do wykorzystania w planowanej przez ZOPOT produkcji filmowej

•

Przekazanie stosownego podkładu mapy Warszawy do wykonania łączonej wersji z Gdańskiem

Jak zachęcić turystów do przyjazdu
w okresie post-pandemicznym?
Działania mogące wpłynąć na intensyfikację podróży i odwiedzin po zniesieniu restrykcji:
•

Pobudzanie popytu poprzez odpowiednio sprofilowane działania marketingowe

•

Zmiany po strony podaży: dostosowanie produktów i usług do bieżących uwarunkowań rynkowych
(częściowo istniejące ograniczenia sanitarne, brak gotowości konsumentów do pewnych zachowań, etc.)

•

Zacieśnienie współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami POT i wykorzystanie ich kanałów komunikacji

•

Intensywna promocja ofert na stronie www.odkrywajwarszawe.pl, w tym tych dotyczących Bonu
Turystycznego

•

Działania promocyjne i edukacyjne w social mediach (komunikowanie m.in. jakie rodzaje aktywności
turystycznej są dozwolone, jak bezpiecznie podróżować i odwiedzać atrakcje)

•

Dystrybucja materiałów, które odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu klientów, np. ulotka „Weekend w
Warszawie”

Wystąpienia o wsparcie sponsorskie

W 2020 WOT zwrócił się ze spersonalizowaną propozycją współpracy sponsorskiej do następujących podmiotów:

•

Grupa Żywiec S.A. (marka Królewskie)

– potwierdzili chęć współpracy

•

Fundacja Grupy PKP

– potwierdzili chęć współpracy

•

Polskie Linie Lotnicze LOT

– potwierdzili chęć współpracy

•

Polskie Porty Lotnicze (Lotnisko Chopina w Warszawie)

– potwierdzili chęć współpracy

•

Lotte WEDEL

•

Fundacja PGE

•

Fundacja PGNiG

•

Fundacja ORLEN

•

Fundacja LOTOS

•

Fundacja PZU

•

Innogy Polska

•

Polski Holding Nieruchomości

Kampania
social mediowa
#PolecamBoPodróżuje
Idea kampanii do realizacji po
zniesieniu lockdownu:
Zachęcenie do podróży poprzez
rekomendacje udzielane przez
osoby pracujące w turystyce –
w myśl zasady: polecam, bo sam
podróżuję.
Cele kampanii:

• zwiększenie aktywności
turystycznej potencjalnych
gości odwiedzających
Warszawę
• podtrzymanie
zainteresowania destynacją

Wirtualny fam trip
– materiał wideo
dla zagranicznych
planistów spotkań
W styczniu 2021, wspólnie z:

• Mazurkas DMC Poland
• Brill AV Media
planujemy przygotowanie wirtualnego
fam tripu dla zagranicznych meeting
plannerów.
Profesjonalnie przygotowany materiał
wideo będzie służył do promocji w
różnych kanałach komunikacji.

Kampania
social mediowa
w obszarze MICE
IDEA: regularne działania informacyjnopromocyjne na profilu społecznościowym
Warsaw Convention Bureau
CEL:
▪ podtrzymanie zainteresowania
destynacją i ofertami członków
Warszawskiej Organizacji
Turystycznej w kontekście
pozyskiwania zapytań na lata 2021 –
2022
▪ Intensyfikacja i zwiększenie zasięgu
działań promocyjnych w social
mediach

Poniedziałek

Did you know that…?
Ogólne informacje i ciekawostki o
Warszawie (w kontekście rynku MICE)
np..
▪ Warszawa zielona,
▪ połączenia lotnicze,
▪ ranking ICCA itp.

Wtorek

Venues & hotels
Prezentacja obiektów i hoteli
konferencyjnych

Środa

Choose your local
partner!
Prezentacja agencji PCO/DMC i
dostawców z rynku MICE

Czwartek

Enrich your social
program!
Propozycje uatrakcyjnienie programów
wydarzeń np. unikalne obiekty i atrakcje,
które można wykorzystać w programie
konferencji

Piątek

Take a look
Wirtualne zwiedzanie; posty odsyłające
do wizyt online w obiektach
konferencyjnych i instytucjach kultury

Zapraszamy do dyskusji!

Dziękujemy za uwagę!

