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Stowarzyszenie publiczno – prywatne powołane z inicjatywy 

Miasta Stołecznego Warszawy w celu m.in:

❑ kreowania i upowszechniania wizerunku Warszawy i jej 

obszaru metropolitalnego jako miejsca atrakcyjnego 

turystycznie w kraju i za granicą

❑ Promocja atrakcji i produktów turystycznych, w tym 

turystyki MICE (konferencje, kongresy)

❑ Stworzenia platformy współpracy podmiotów 

gospodarczych turystyki z władzami samorządowymi,

❑ Tworzenia i rozwoju markowych produktów

❑ Integracji branży turystycznej Warszawy

KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie powołane na mocy 2 Ustaw:

❑ O Polskiej Organizacji Turystycznej – 25 czerwca 

1999 r.

❑ Prawo o Stowarzyszeniach – 7 kwietnia 1989 r.

Należy do systemu:     POT-ROT-LOT

Działamy wspólnie z:

Stołecznym Biurem Turystyki (UM Warszawa)

Branżą 

Konsumentami



❑Hotele

❑ Instytucje kultury, teatry

❑Restauracje

❑Transport 

❑Tour operatorzy, organizatorzy turystyki, 

❑DMC i PCO

❑Usługi spa, wellness, zdrowotne

KOGO ZRZESZAMY?

❑ Warszawa Chopina

❑ Warszawa kulturalna (w tym oferta instytucji kultury i 

muzeów)

❑ Warszawa kulinarna

❑ Warszawa historyczna (w tym judaica, Warszawa 

królewska, socrealizm, itp.

❑ Warszawska Wisła ( w tym warszawa sportowa i 

zielona),

❑ Warszawska Praga

❑ City break (który jako sposób realizacji pobytu łączy 

wymienione powyżej oferty produktowe kładąc nacisk 

na ich sezonową specyfikę.

❑ Warszawa dla rodzin z dziećmi

❑ MICE (turystyka konferencyjna i biznesowa)



Działania realizowane przez WOT wynikają z „Planu marketingowego Warszawy w obszarze

turystyki” na dany rok.

• Plan uwzględnia zadania realizowane przez WOT, SBT i MROT na rynku krajowym i rynkach

zagranicznych

• Lista wymienionych zadań nie jest zamknięta

• Wskazuje na synergię działania kluczowych interesariuszy lokalnego rynku turystycznego

Działania WOT realizowane są w dwóch obszarach :

1. Turystyka konferencyjna

1. Turystyka wypoczynkowa

PLAN DZIAŁANIA – badania, strategie, analizy



PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ w 2019 



TURYSTYKA WYPOCZYNKOWA

❑ Wśród turystów krajowych

▪ Okazjonalny bywalec

▪ Pedagog

▪ Młody odkrywca kulturowy

❑ Wśród zagranicznych turystów

▪ Hipster

▪ Zorganizowany turysta kulturowy

▪ Indywidualny odkrywca kulturowy

▪ Podróżnik pamięci

▪ Polonus sentymentalny

❑ Branża, t.o. i organizatorzy

GRUPA DOCELOWA

TURYSTYKA BIZNESOWA

▪ Klienci korporacyjni

▪ Klienci stowarzyszeniowi



OBSZAR DZIAŁANIA WOT

OBSZAREM DZIAŁANIA WOT JEST:

❑ Warszawa

❑ Dzielnice (Polityka Turystyczna) – na wzór Amsterdamu

❑ Obszar Metropolitalny Warszawy



ZAŁOŻENIA TURYSTYKI METROPOLITALNEJ

Założenia turystyki metropolitalnej

(Polityka Turystyczna Warszawy):

• Kierunek komplementarny z kierunkami: 

Turystyka szyta na miarę miasta,

• Turystyka w dzielnicach, Turystyka produktowa, 

Turystyka bez konfliktów,

• Turystyka biznesowa.

• Powiązanie z celami strategicznymi „Planu 

działań strategicznych dla metropolii 

warszawskiej – przewodnik strategiczny 2.0”



WARSZAWA KULTURALNA I KULINARNA – w czasie COVID

#codziennadawkakultury

#pozdrowieniazWarszawy

#warszawskieprzepisykulinarne

❑ Kulinaria on-line

❑ Zwiedzaj on-line

❑ Jedzenie na wynos

.



KLUCZOWE PROJEKTY w czasie COVID

#citywillwait

#cityisready

#nietrzebajechaćdaleko

#odwiedźmuzeumpopracy

❑ Obiekt bezpieczny higienicznie 

❑ Programy dla szkół



Warsaw Convention Bureau – dział WOT – zajmuje się na bieżąco pozyskiwaniem dużych międzynarodowych 

wydarzeń kongresowych.

W chwili obecnej pozyskujemy na lata 2020-2026:

❑ 140 wydarzeń

❑ dla łącznej liczby ponad 269 000 uczestników

❑ o szacowanej wartości noclegów ponad 284 000 000 zł  

POZYSKIANIE WYDARZEŃ – WARSAW CONVENTION BUREAU



BENEFITY:

❑ Synergia w działaniu z kluczowymi podmiotami zajmującymi się promocja turystyczną kraju, regionów, 

miast i atrakcji,

❑ Promocja oferty turystycznej w narzędziach WOT

❑ Dostęp do polskiego rynku konsumentów i branży turystycznej (to pierwszy rynek, który zaczął się 

odbudowywać)

❑ Promocja w polskich i zagranicznych mediach turystycznych (we współpracy z SBT)

❑ Dostępu do platformy networkingowej jaką jest WOT (ponad 110 członków prywatnych i publicznych)

❑ Dostęp do wiedzy i możliwość wymiany doświadczeń między samorządami, przedsiębiorcami i innymi 

interesariuszami polskiego rynku turystycznego (POT, MR, etc.)

PROPOZYCJA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA DLA GMIN I POWIATÓW OMW



❑ Internet, kampanie digitalowe

➢ Media społecznościowe

➢ Portale turystyczne

➢ Aplikacje (City Talks)

❑ Warsztaty i prezentacje dla klientów (także wspólne z PLL LOT)

❑ Wizyty touroperatorskie i prasowe (SBT)

❑ Wydawnictwa promocyjne

❑ Stoiska promocyjne Warszawy na 

wybranych targach turystycznych

❑ Warsztaty i prezentacje

JAK DZIAŁAMY – NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



Jesteśmy obecni z ofertą członków na 

najważniejszych międzynarodowych targach 

turystycznych i MICE

MIĘDZYNARODOWE TARGI – NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW

Jesteśmy obecni z ofertą członków 

prezentacjach, warsztatach, webinarach, w 

narzędziach on-line (wspólnie z ZOPOT i PLL 

LOT)

Jesteśmy obecni z ofertą członków w 

programach podróży studyjnych dla t.o i 

organizatorów kongresów



Wydajemy „Warsaw Meetings Guide” – przewodnik i katalog dla organizatorów kongresów

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE– NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



Wydajemy „Warsaw City Tours Guide” – katalog ofert członków dla zagranicznych tour operatorów

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE– NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



„Best of Warsaw City Tours” – mapę z ofertami 

członków dla turystów i odwiedzających

(w czasach covid mapa może być inspiracją dla 

programów Concierge poleca)

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE– NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW

„Warsaw Cultural and Artistic Venues” – broszurę z 

ofertami członków dla odwiedzających instytucje 

kultury



Wsparliśmy wydanie pierwszego „Podróżownika warszawskiego” – zamieszczono w nim oferty naszych członków

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE– NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



Przekazujemy bezpłatnie dla członków bazę zdjęć promocyjnych

BAZA ZDJĘĆ– NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



NOWE
DZIAŁANIA 
MARKETINGOWE

NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



Nowa strona 
odkrywajwarszawe.pl

Oferty członków w 
KARCIE WARSZAWIAKA

NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



Przygotowaliśmy ofertę wirtualnego zwiedzania obiektów i atrakcji naszych członków 

WIRTUALNE ZWIEDZANIE – NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW



WYDAWNICTWA PROMOCYJNE– NASZE NARZĘDZIA MARKETINGOWE DLA CZŁONKÓW

W czasie Covid – chcemy przekształcamy ten produkt w rekomendacje czynione za 

pośrednictwem mediów społecznościowych



Oferujemy członkom współfinansowanie działań:

❑ Dla podróży studyjnych

❑ Dla stoisk na targach turystycznych

❑ Dla materiałów promocyjnych

❑ Wspólnych akcji marketingowych, np. konkursy

WSPARCIE DLA CZŁONKÓW



❑ Cykliczne warsztaty członków WOT
➢ Dwa razy w roku

❑ Spotkania tematyczne
➢ City talks –aplikacja

➢ Ulotka muzea

➢ Podróżownik

❑ Spotkania u nowych członków

❑ Briefingi dla mediów

DZIAŁANIA DODATKOWE – PLATFORMA WSPÓŁPRACY, INTEGRACJA



KORZYŚCI DLA GMIN I POWIATÓW Z CZŁONKOSTWA W WOT:

❑ Dostęp do efektywnej promocji produktowej w obszarze 

turystyki

❑ Promocja gmin i powiatów OMW na ryku krajowym i 

międzynarodowym

❑ Możliwość wykorzystania skutecznych narzędzi 

marketingowych

❑ Włączenie gmin do współpracy w ramach sieci 

najaktywniejszych przedsiębiorców i podmiotów publicznych 

warszawskiego rynku turystycznego

❑ Wykorzystanie efektu synergii (duży efekt mniejszym kosztem)

PODSUMOWANIE KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA DLA GMIN I POWIATÓW OMW



W PIERWSZYM ETAPIE, dla wszystkich chętnych gmin i powiatów,

BEZ KONIECZNOŚCI CZŁONKOSTWA w WOT, możemy 

zaproponować dostęp do następujących narzędzi 

marketingowych:

❑ Kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych

Promocja do turysty i odwiedzającego krajowego,

w późniejszej fazie odbudowy także dla turysty zagranicznego

❑ Mapa spacerów wirtualnych

Promocja do turysty i odwiedzającego krajowego,

równolegle buduje świadomość oferty u zagranicznego turysty    

i organizatora wydarzeń

PROPOZYCJA BEZPŁATNEJ WSPÓŁPRACY W PIERWSZYM ETAPIE



WYKORZYSTANIE W PEŁNI MOŻLIWOŚCI MARKETINGOWYCH, 

JAKIE DAJE WOT, WIĄŻE SIĘ Z:

❑ Przystąpieniem gminy/powiatu do stowarzyszenia

❑ Opłacenia rocznej składki członkowskiej: 5.000 zł brutto (plus 500 

zł brutto wpisowego w pierwszym roku)

CZASOWE SKORZYSTANIE ZE WYBRANYCH NARZĘDZI W OPCJI 

BEZKOSZTOWEJ (kalendarz wydarzeń i mapa spacerów wirtualnych) 

WIĄŻE SIĘ Z: 

❑ Podpisanie porozumienia o czasowej i bezkosztowej współpracy 

z WOT

ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOT – CZŁONKOSTWO I CZASOWA WSPÓŁPRACA BEZPŁATNA



JAK PROMOWAĆ POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 

TURYSTYKA AKTYWNA:

Rowerowe szlaki turystyczne:

Piesze szlaki turystyczne (przyrodnicze i historyczne):

Rezerwaty przyrody

KULTURA:

TURYSYTYKA ZDROWOTNA:



ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY!

Barbara Tutak
Prezes Zarządu

barbara.tutak@wot.waw.pl

tel. 602 623 103


