Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że w dniach 27 – 29
listopada 2014 roku będzie odbywać się jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży
turystycznej, czyli XXII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw. Gorąco wierzymy,
że Państwa firma będzie towarzyszyła nam w tworzeniu kolejnych edycji Targów TT
Warsaw.
Podczas ostatniej edycji Targów TT Warsaw w 2013 roku gościliśmy 380 Wystawców
z 48 krajów oraz ponad 17 tysięcy Zwiedzających, w tym ponad 11 tysięcy Klientów
Biznesowych.
NOWE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE
W zeszłym roku po raz pierwszy na Targi zostały zaproszone firmy z sektora nowych
technologii w turystyce. Wcieliliśmy w życie ideę Dnia Nowych Technologii, który okazał się
strzałem w dziesiątkę. Dzień Nowych Technologii stał się jednym z najważniejszych
wydarzeń minionej edycji targów TT Warsaw 2013 i będzie kontynuowany podczas
tegorocznej edycji TT Warsaw.
Drugi dzień Targów, „Dzień Nowych Technologii” (28.11.2014) dedykowany jest
wszystkim

zainteresowanym

innowacyjnymi

rozwiązaniami

technologicznymi

wykorzystywanymi w turystyce. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje
zainteresowane wystawieniem własnego stoiska, a co za tym idzie, skorzystania
z możliwości promocyjnych jakie daje trzydniowa obecność na targach.
Tegoroczna edycja Targów oraz Dzień Nowych Technologii będzie wzbogacona
o

zestaw

otwartych

seminariów,

spotkań,

prezentacji

i

nową

edycję

konkursu

„Nowe technologie w turystyce – Tech.Travel Award 2014”.
Druga edycja konkursu organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną
oraz MT Targi Polska i ma na celu odkrywanie produktów z dziedziny nowych technologii,
które ułatwiają podróżowanie, usprawniają zarządzanie i umożliwiają promocję polskich firm i
regionów turystycznych. Konkurs ma przybliżyć przedsiębiorcom turystycznym najlepsze
projekty technologiczne i wskazywać firmom nowych technologii potencjał branży
turystycznej. Do udziału w konkursie zapraszamy firmy, organizacje, instytucje a także
wszystkie podmioty, które posiadają produkty spełniające kryteria udziału w konkursie. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym Nagroda Specjalna Ministra Sportu i
Turystyki.

Zapraszamy Państwa do prezentacji na samodzielnym stoisku i wystawienia swojego
produktu w konkursie Tech.Travel Award 2014. Niewątpliwie, bezpośrednie spotkania ze
zwiedzającymi TT Warsaw przyczynią się do wzrostu zainteresowania Państwa ofertą,
a uczestnictwo i perspektywa zwycięstwa w konkursie, przyniosą zarówno korzyści
materialne jak również mają wymiar prestiżowy. Wierzymy, że podczas tegorocznej edycji
Targów TT Warsaw w 2014 roku, odniesiecie Państwo sukces i Wasze stoisko będzie
cieszyło się wysokim zainteresowaniem.
Aby w sposób szczególny zaznaczyć Państwa obecność na Targach TT Warsaw,
pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o określenie zapotrzebowania na
powierzchnię wystawienniczą oraz o rezerwację najlepszej dostępnej lokalizacji podczas
XXII Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2014. Wcześniejsza rezerwacja
gwarantuje wybór lepszej lokalizacji stoiska oraz swobodniejsze dopasowanie kształtu
stoiska, co jest istotne ze względów marketingowych. Zapisy do udziału w konkursie
Tech.Travel Award 2014 rozpoczynają się z dniem 23.06.2014. Serdecznie zapraszamy na
stronę konkursową www.tech.travel.pl, a także na oficjalną stronę Targów TT Warsaw
www.ttwarsaw.pl.
Prosimy również o przekazanie kontaktu do osoby, która będzie zajmowała się
ustalaniem szczegółów z Państwa strony tak aby usprawnić przygotowania do targów.
Bylibyśmy zaszczyceni goszcząc Państwa podczas Targów TT Warsaw 2014.
Mając szczerą nadzieję na współpracę.

Dyrektor Zarządzający
MT Targi Polska
Andrzej Kozłowski

