OLSZTYN NA WORLD TRAVEL SHOW!
Olsztyn zaprezentuje swoją ofertę turystyczną na targach World Travel Show, które
odbędą się 20-22 października w największym w tej części Europy Centrum
Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. To jedno z
głównych wydarzeń targowych branży turystycznej w Polsce.
Jak zapewniają organizatorzy, misją wydarzenia jest promocja polskich regionów i firm działających
w branży turystycznej, kreowanie nowego standardu targów turystycznych oraz integracja branży.
To spotkanie touroperatorów oraz kontrahentów z całego świata, umożliwiające nawiązanie relacji
biznesowych, pozyskanie nowych klientów i poznanie nowych rynków. Ważną częścią imprezy są
spotkania z podróżnikami, którzy przygotowują ciekawe prelekcje i wykłady. Dzięki temu World
Travel Show odwiedzają tysiące poszukiwaczy podróżniczych przygód i inspiracji.
Na World Travel Show po raz kolejny swoją ofertę rekreacyjno-turystyczną zaprezentuje Olsztyn.
- Nadal mocno pracujemy nad marką Olsztyna – mówi Krzysztof Otoliński, szef ratuszowego Biura
Promocji. – Ugruntowujemy pozycję miasta jak miejsca pobytowego, a nie tylko przejazdowego.
Chcemy podkreślać także nasze możliwości wypoczynku całorocznego, które bez wątpienia daje
nam coraz lepsza infrastruktura rekreacyjna i hotelowa. Tradycyjnie naszą wizytę na targach
poprzedzamy kampanią promocyjną Olsztyna.
World Travel Show to także Salon Turystyki Krajowej i Zagranicznej, gdzie prezentują się
atrakcyjne turystycznie państwa, regiony i miasta z całego świata. W ramach Festiwalu
Podróżników odbędą się spotkania ze znanymi obieżyświatami. W tym roku będą to m.in. Wojciech
Cejrowski, Aleksander Doba i Nela Mała Reporterka. Nie zabranie też znanych z kanałów na YT
wielbicieli podróży takich, jak Łowcy Przygód, Wapniak, Adbuster, Karol Paciorek czy Kamil in
travel. Targom towarzyszyć będzie także Festiwal Kultur Azji prezentujący walory turystyczne tego
ciągle nieodkrytego przez Polaków kontynentu. Krajem partnerskim festiwalu jest Indonezja.
Odbędą się pokazy kulinarne, sztuk walki, koncerty i warsztaty.
W czasie targów trwać będzie też wielki, międzynarodowy zlot caravaningowy oraz wystawa
jachtów motorowych i żaglowych, a także innego sprzętu pływającego. Ciekawie zapowiada się
strefa nurkowania ze sprzętem nurkowym, szkołami nurkowymi, turystyką nurkową, promująca
diving także za pomocą specjalnego basenu do nurkowania.

www.visit.olsztyn.eu

