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Zostań partnerem Nowych Trendów w Turystyce 2018!
Szanowni Państwo,
Konferencja Nowe Trendy w Turystyce to jedno z najważniejszych i największych spotkań branży turystycznej w
naszym kraju. Co roku nadajemy nowy kierunek turystyce w Europejskim Centrum Solidarności – miejscu spotkań
i współczesnego dialogu.
Poprzednia edycja była prawdziwym sukcesem. Wspaniali uczestnicy i prelegenci. Fantastyczni wystawcy.
Merytoryczny program na scenie głównej oraz przydatne warsztaty. Niezapomniane wrażenia podczas Study
Tourów. Mnóstwo nowych znajomości i przyjaźni. Wiele komplementów od i dla naszych prelegentów
i wystawców. Wiele miłych słów o nas i organizacji naszego wydarzenia. Przed nami już dziewiąta edycja Trendów,
do których współtworzenia chcielibyśmy zaprosić właśnie Państwa. Tym samym, z Państwa udziałem, chcemy
jeszcze bardziej uatrakcyjnić to wydarzenie.
Prelekcje, warsztaty i networking to główne filary programu konferencji. Z myślą o naszych partnerach
przygotowaliśmy strefę wystawienniczą, stwarzającą możliwości prezentacji swoich produktów i ofert oraz strefę
spotkań branży. Wydarzenie będzie relacjonowane na żywo, przy użyciu kanałów społecznościowych. Podczas
wydarzenia spodziewamy się 500 osób, które wezmą w nim udział!

„
„

Współpracuj z nami i zyskaj podczas Nowych Trendów w Turystyce 2018!
Gorąco polecam,
Łukasz Wysocki
Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej
Konferencja Trendy w Turystyce to klasa sama w sobie. Fantastyczna ogranizacja, transport z lotniska, na lotnisko, hotele, sale wykładowe –
wszystko zapięte na ostatni guzik. Dobór prelegentów również z najwyższej półki. Najważniejszym elementem byli głodni wiedzy uczestnicy
szkoleń i prelekcji. Było mi bardzo miło gości w charakterze prowadzącego jeden z warsztatów. To był mój drugi udział w Trendach i tak jak za
pierwszym razem było wspaniale - Łukasz Żelezny, SEO Speaker, London.
Bardzo merytoryczne i profesjonalne wydarzenie dla branży turystycznej! Śmiało możemy powiedzieć, że to konferencja a wręcz kongres, na
którym po prostu musimy być obecni! Wybitni prelegenci, doskonała organizacja wydarzenia, a co najważniejsze niesamowita pigułka wiedzy – a
to tylko moje wybrane spostrzeżenia! Najwyższa pora, aby zarezerwować termin w kalendarzu na kolejną edycję, która odbędzie się 6 kwietnia
2018! Do zobaczenia czyli #pakujciesiedogdanska! Dagmara Plata - Alf, CEO Hotel Media Group
www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl
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Zostań partnerem Nowych Trendów w Turystyce 2018!
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bloki tematyczne na
scenie głównej

prestiżowy konkurs
Tourism Trends Awards

warsztatów z ekspertami

bankiet wieczorny

webinary
zapowiadające konferencję
strefa wystawców

spotkania stolikowe

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

500

ilość uczestników
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Podczas wydarzenia wykorzystujemy wyjątkowy produkt Gdańskiej
Organizacji Turystycznej – Kartę Turysty. System, na którym oparta jest
technologia jest najbardziej nowoczesnym systemem tego typu w
Polsce, a jednocześnie wzorem dla innych miast planujących
wprowadzenie podobnych rozwiązań.
Karta Turysty to ważna część systemu zarządzania całym wydarzeniem.
Jest to zarówno bilet wstępu na konferencję (uczestnik otrzymuje ją
podczas rejestracji) jak i klucz do poszczególnych części wydarzenia,
takich jak: warsztaty, panele na scenie głównej, spotkania, a nawet
lunch.
Dodatkowo, system na którym bazuje Karta Turysty umożliwia
śledzenie ścieżki jaką przebył każdy uczestnik i pozwala na zbieranie
istotnych danych o wydarzeniu.
Dane sczytujemy przybliżając kartę do telefonu.

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl
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Gospodarz konferencji – Jarosław Kuźniar

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl
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Główny patron medialny

Patronaty medialne

Partner

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl
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Odbiorcy i uczestnicy Konferencji Nowe Trendy w Turystyce

• Odbiorcami konferencji jest szeroko rozumiana branża turystyczna z całej Polski, osoby ściśle pracujące w tym sektorze lub na rzecz
turystyki: hotelarze, restauratorzy, przedstawiciele biur podróży, atrakcji turystycznych, przedstawiciele regionalnych i lokalnych
organizacji turystycznych, przedstawiciele działów promocji miast, przedstawiciele działów promocji i marketingu, HR, zarządzający
biznesami turystycznymi, przedstawiciele lokalnych władz i przedsiębiorców.
• Konferencja cieszy się zainteresowaniem takich ośrodków miejskich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Toruń, Olsztyn, Katowice, Szczecin,
Lublin, Kraków, Trójmiasto.

* media plan może ulec zmianie

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl
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Główne bloki tematyczne
Keynote
•
•
•
•

Marketing oczywisty kontratakuje
Marketing kierunku. Veni, vidi, vici.
Nowe technologie. Powrót do przyszłości
Zarządzanie (nie) Tylko dla Orłów
zł

Mówili o nas:
Konkurs TTA
•
•
•
•

Kampania w mediach społecznościowych
Debiut roku
Nowa oferta turystyczna
IT dla turystyki

MICE Poland, Think Mice, MeetingPlanner, Wiadomości
Turystyczne, HORECAnet, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,
Prestiż Magazyn Trójmiejski, tour-info.pl, Rynek turystyczny,
Hotelarz, Dziennik Turystyczny, Wasza Turystyka, Travel
Marketing, Travel Trade Magazine, konferencje.pl
trójmiasto.pl, gdansk.pl, biznesnafali.pl, hotelinfo24.pl,
my3miasto.pl, dobrewiadomości.eu
Radio Gdańsk, Radio Plus, Radio Eska
Telewizja Polska O/Gdańsk, Północna.tv
zł

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

z190 000 pln
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Pakiety partnerskie - pakiety korzyści
Partner strategiczny
•

Wspólny komunikat PR (nazwa Partnera wymieniana równorzędnie z nazwą konferencji)

•

Gwarantowane stoisko w strefie wystawienniczej

•

Możliwość wystawienia eksperta do spotkań stolikowych / strefa networkingowa

•

5 darmowych zaproszeń na konferencję i bankiet

•

3 darmowe zaproszenia na warsztaty

•

Udział w filmie nagrywanym podczas konferencji Nowe Trendy w Turystyce 2018

•

Reklamy radiowe dot. konferencji z nazwą sponsora głównego

•

Ekspozycja logotypu Partnera na stronie internetowej trendywturystyce.pl oraz
visitgdansk.com

•

Media plan:
Honorowy patronat
Polska Organizacja Turystyczna
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY: Wirtualna Polska
PARTNER: wakacje.pl
PATRONATY / MICE Poland, Meetingplanner.pl, Rynek
Turystyczny, Hotelarz, tur-info.pl, Trójmiasto.pl, Gazeta
Wyborcza, Biznes na fali, Telewizja Gdańsk, Pomorska.tv
REKLAMA PRASOWA / MICE Poland, Live&Travel,
Wiadomości Turystyczne
REKLAMA RADIOWA / Radio Gdańsk
REKLAMA INTERNETOWA / Kampanie artykułów
sponsorowanych oraz reklama bannerowa: wp.pl,
meetingplanner.pl, rhinkmice.pl. naszemiasto.pl,
trojmiasto.pl, tour-info.pl

Ekspozycja logotypu Partnera w mediach społecznościowych dedykowanych konferencji

•

Informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego otwarcia konferencji

/ informacja oraz bannery na www.visitgdansk.com
www.trendywturystyce.pl
/ informacje na profilu facebooka wraz z przeprowadzoną
celową kampanią reklamową o wartości minimum 5 000 pln
/ informacja prasowa do mediów
/ informacja w newsletterze
Relacja filmowa na stronie
visitgdansk.com, trendywturystyce.pl, gdansk.pl

•

Ekspozycja logotypu Partnera w prezentacjach multimedialnych podczas konferencji

* media plan może ulec zmianie

•

Udzielenie Partnerowi bezterminowej licencji na wykorzystanie materiału zdjęciowego z

oraz wspierających konferencję,
•

Ekspozycja logotypu Partnera w materiałach drukowanych i elektronicznych

dedykowanych konferencji, w tym: na zaproszeniach, w materiałach konferencyjnych, na
ściance reklamowej

Oczekiwania

konferencji

•

Dystrybucja informacji i materiałów promocyjnych partnera w czasie konferencji

•

Możliwość umieszczenia prezentacji partnera na ekranach

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

zł

30 000 pln
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Pakiety partnerskie - pakiety korzyści
Partner wspomagający
•

Gwarantowane stoisko w strefie wystawienniczej

•

Możliwość wystawienia eksperta do spotkań stolikowych / strefa networkingowa

•

3 darmowych zaproszeń na konferencję i bankiet

•

Ekspozycja logotypu Partnera na stronie internetowej trendywturystyce.pl, visitgdansk.com

•

Ekspozycja logotypu Partnera w mediach społecznościowych dedykowanych konferencji

oraz wspierających konferencję
•

Ekspozycja logotypu Partnera w materiałach drukowanych i elektronicznych
dedykowanych konferencji, w tym: na zaproszeniach, w materiałach konferencyjnych,
na ściance reklamowej

•

Informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego otwarcia konferencji

•

Udzielenie Partnerowi bezterminowej licencji na wykorzystanie materiału zdjęciowego z

konferencji
•

Dystrybucja informacji i materiałów promocyjnych partnera w czasie konferencji

Media plan:
Honorowy patronat
Polska Organizacja Turystyczna
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY: Wirtualna Polska
PARTNER: wakacje.pl
PATRONATY / MICE Poland, Meetingplanner.pl, Rynek
Turystyczny, Hotelarz, tur-info.pl, Trójmiasto.pl, Gazeta
Wyborcza, Biznes na fali, Telewizja Gdańsk, Pomorska.tv
REKLAMA PRASOWA / MICE Poland, Live&Travel,
Wiadomości Turystyczne
REKLAMA RADIOWA / Radio Gdańsk
REKLAMA INTERNETOWA / Kampanie artykułów
sponsorowanych oraz reklama bannerowa: wp.pl,
meetingplanner.pl, rhinkmice.pl. naszemiasto.pl,
trojmiasto.pl, tour-info.pl
/ informacja oraz bannery na www.visitgdansk.com
www.trendywturystyce.pl
/ informacje na profilu facebooka wraz z przeprowadzoną
celową kampanią reklamową o wartości minimum 5 000 pln
/ informacja prasowa do mediów
/ informacja w newsletterze
Relacja filmowa na stronie
visitgdansk.com, trendywturystyce.pl, gdansk.pl

* media plan może ulec zmianie

Oczekiwania
zł

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

10 000 pln
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Pakiety partnerskie - pakiety korzyści
Sponsor

Kawa non stop
brandowanie kubków / standy / branding w strefie
chill outu

zł

•

Ustalony branding związany z elementem sponsorowanym

•

Gwarantowane stoisko w strefie wystawienniczej

•

Możliwość wystawienia eksperta do spotkań stolikowych / strefa networkingowa

•

2 darmowe zaproszenia na konferencję oraz bankiet

•

Ekspozycja logotypu Partnera na stronie internetowej trendywturystyce.pl, visitgdansk.com

•

Ekspozycja logotypu Partnera w mediach społecznościowych dedykowanych konferencji

Karty konferencyjne
Logotyp na layoucie kart konferencyjnych dla
wszystkich uczestników (pow. karty kredytowej)

zł

oraz wspierających konferencję
•

10 000 pln

Ekspozycja logotypu Partnera w materiałach drukowanych i elektronicznych dedykowanych
konferencji, w tym: zaproszeniach, w materiałach konferencyjnych, na ściance reklamowej

•

Informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego otwarcia konferencji

•

Udzielenie Partnerowi bezterminowej licencji na wykorzystanie materiału zdjęciowego z
konferencji

•

10 000 pln

Dystrybucja informacji i materiałów promocyjnych partnera w czasie konferencji

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

Study Tour
możliwość umieszczenia swojego obiektu na trasie
study tour / branding w busie oraz na programach /
możliwość przekazania upominków uczestnikom

zł

5 000 pln
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Pakiety partnerskie - pakiety korzyści
Sponsor

Nagrody w konkursie TTA
Nagrody rzeczowe, finansowe lub wartość merytoryczna
(szkolenia, doradztwo). Minimalna wartość pakietu

•

Ustalony branding związany z elementem sponsorowanym

•

Gwarantowane stoisko w strefie wystawienniczej

•

Możliwość wystawienia eksperta do spotkań stolikowych / strefa networkingowa

•

2 darmowe zaproszenia na konferencję oraz bankiet

•

Ekspozycja logotypu Partnera na stronie internetowej trendywturystyce.pl, visitgdansk.com

•

Ekspozycja logotypu Partnera w mediach społecznościowych dedykowanych konferencji

zł

Noclegi dla prelegentów
welcompaki dla prelegentów, branding w pokojach
hotelowych prelegentów

oraz wspierających konferencję
•

10 000 pln

zł

Ekspozycja logotypu Partnera w materiałach drukowanych i elektronicznych dedykowanych

10 000 pln

konferencji, w tym: zaproszeniach, w materiałach konferencyjnych, na ściance reklamowej
•

Informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego otwarcia konferencji

•

Udzielenie Partnerowi bezterminowej licencji na wykorzystanie materiału zdjęciowego z

do ustalenia / skontaktuj się z nami

konferencji
•

Inne

Dystrybucja informacji i materiałów promocyjnych partnera w czasie konferencji
zł

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

??? pln
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Pakiety partnerskie
Wystawcy

Wystawcy
oferta specjalna

•

Prezentację swoich produktów wśród uczestników konferencji i jej partnerów

•

Dystrybucję swoich materiałów promocyjno-informacyjnych

•

Spotkania stolikowe (oferta limitowana ilością zgłoszeń)

•

2 zaproszenia na konferencję oraz bankiet

•

Opis Wystawcy wraz z logotypem i przekierowaniem na stronę www wystawcy na stronie

zł

2 000 pln
1 500 pln

Wystawcy

internetowe jwww.trendywturystyce.pl
•

Rejestracja do 31.01 2018

Ekspozycja logotypu Wystawcy w materiałach drukowanych i elektronicznych dedykowanych

Rejestracja po 31.01 2018

konferencji

koordynacja wystawców:
Marcin Brzeziński
adres mailowy: marcin.brzezinski@visitgdansk.com

www.visitgdansk.com | www.trendywturystyce.pl

zł

2 000 pln
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Zapraszamy do współpracy i kontaktu

Organizator
Gdańska Organizacja Turystyczna
kontakt@trendywturystyce.pl
telefon: 58/ 305 70 80

Kontakt w każdej sprawie
koordynator projektu:
Barbara Pędzich
barbara.pedzich@visitgdansk.com
telefon: 888 162 842

www.visitgdansk.com

