Nowe Technologie w Turystyce
XXII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2014
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na XXII edycję Międzynarodowych Targów
Turystycznych TT Warsaw 2014, które odbędą się w dniach 27 – 29 listopada 2014r.
w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska.

TT Warsaw to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń dla branży turystycznej,
odbywające się w Warszawie już od ponad dwudziestu lat. Targi stwarzają doskonałe warunki do
nawiązania kontaktów handlowych z podmiotami turystycznymi z Polski i ze świata, a także sprzedaży
produktów i usług zarówno biurom podróży, przedstawicielom sektora turystyki biznesowej,
jak i odbiorcom indywidualnym. TT Warsaw to także niepowtarzalna okazja do prezentacji atrakcji
turystycznych krajów i regionów z różnych stron świata, oraz potencjału turystycznego Polski.
Nowy termin targów spotkał się z bardzo dobrym odbiorem branży turystycznej i stał się doskonałym
miejscem na podsumowanie minionego sezonu, sprzedaż oferty zimowej oraz przedstawienie
katalogów na kolejny rok.

Podczas ubiegłorocznej edycji TT Warsaw 2013 gościliśmy 380 wystawców z 48 krajów w tym
23 stoiska narodowe. Targi odwiedziło 17 342 zwiedzających - 11 994 klientów biznesowych,
4 366 klientów indywidualnych, 311 przedstawicieli mediów, 671 gości VIP w tym 48 Ambasadorów
i przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego.

Dzień Nowych Technologii
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 3 dniowa obecność na
targach.

Do udziału w targach TT Warsaw 2014 oraz do przygotowania własnej prezentacji na temat
innowacyjnych produktów i rozwiązań podczas „Dnia Nowych Technologii” zapraszamy organizacje
i firmy reprezentujące następujące sektory:
 innowacyjne rozwiązania z zakresu budowy platform i systemów rezerwacyjnych dla biur
podróży i obiektów noclegowych,
 zarządzanie internetową sprzedażą biletów,
 informatyzacja biur podróży, hoteli i atrakcji turystycznych
 aplikacje mobilne ułatwiające organizację spotkań, konferencji, rezerwację miejsc
hotelowych, biletów lotniczych i samochodów,
 mobilne radiowe systemy audio dla przewodników,
 IT Business Solutions i inne,
 systemy informacji turystycznej,
 urządzenia do nowych technologii w turystyce.

Prezentacje odbywać się będą w specjalnie przygotowanej Strefie Prezentacji.
Informacje o Strefie Prezentacji
1. Miejsce prezentacji:
Strefa Prezentacji - Sektor B Centrum Targowo – Konferencyjne MT Polska,
Warszawa, ul. Marsa 56 c
2. Wyposażenie Strefy Prezentacji:
a. Powierzchnia 120 m kwadratowych, wykładzina,
b. Podest, stolik konferencyjny,
c. Krzesła – miejsca siedzące dla 50 osób, pozostałe miejsca stojące,
d. Nagłośnienie (głośniki, mikrofony, obsługa techniczna), ekran, rzutnik, laptop.

3. Godziny prezentacji:
a. I dzień, tj. 27.11.2014 od godz. 12.00 – 16.00 (otwarcie targów o godz. 11.00)
b. II dzień, tj. 28.11.2004 od godz. 10.30 – 16.00
4. Cena 1 godz. prezentacji – 1 500,00 zł + VAT. Cena zawiera:
a. Wynajem miejsca na 1 godzinę prezentacji,
b. Możliwość ustawienia własnego roll – up,
c. Informacja w specjalnym newsletterze o prezentacjach,
d. Umieszczenie informacji w programie towarzyszącym Targom – elektroniczny katalog targów,
informacje prasowe i w wydawnictwie targowym TT News.

Tegoroczna edycja Targów oraz Dzień Nowych Technologii będzie wzbogacona o zestaw otwartych
seminariów, spotkań i nową edycję konkursu „Nowe technologie w turystyce – Tech.Travel

Award”.

Tech.Travel Award 2014
Druga edycja konkursu organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną oraz MT Targi i ma
na celu odkrywanie produktów 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 spełniający kryteria udziału
w konkursie.
Zapraszamy do przygotowania zgłoszeń do poniższych kategoriach:
Aplikacja mobilna
Serwis internetowy
Rozwiązanie innowacyjne/niestandardowe

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
Nagroda – produktom konkursowym ocenionym, jako najlepsze w danej kategorii, zostaną przyznane
następujące nagrody:
Nagroda Ministra Sportu i Turystyki,
6m2 niezabudowanej powierzchni do wykorzystania na Targach TT Warsaw w roku
następnym,
Certyfikat jakości oraz logotyp konkursu Tech.Travel Award na rok,
Kampania promocyjna w Dzienniku Turystycznym,
Kampania promocyjna w mediach Polskiej Organizacji Turystycznej,
Nagroda specjalna – to tytuł przyznawany przez jury za wyjątkowość Produktu konkursowego
w danym roku.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin Tech.Travel Award 2014 znajdą Państwo na stronie
www.tech.travel.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Targów TT Warsaw
www.ttwarsaw.pl i do zapoznania się z całą tematyką targów.

