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ZOSTAŃ WYSTAWCĄ KONFERENCJI
NEW TRENDS IN TOURISM
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja jednego z największych wydarzeń
branży turystycznej w Polsce - New Trends in Tourism. W Polsce i całej Europie
Środkowej, gdyż począwszy od roku 2020 NTT staje się konferencją
międzynarodową. Bazując na 10 latach doświadczenia, postanowiliśmy
rozwinąć formułę naszego spotkania – uczynić je jeszcze lepszym, bardziej
interesującym i angażującym osoby z całego świata. To co nie ulegnie zmianie
to fakt, że każdy uczestnik spotkania otrzyma potężną dawkę użytecznej wiedzy
i najnowszych rozwiązań w branży turystycznej. Jak co roku, udział
w wydarzeniu weźmie ok. 500 osób.
Będziemy rozmawiać o zagadnieniach, których zakres obejmuje tematy od
jasny – zapraszamy najlepszych ekspertów branżowych, osoby które podejmują
decyzję i wyznaczają kierunki. Jesteśmy świadomi, że są oni niezastąpionym
źródłem wiedzy.
Tym bardziej z Państwa udziałem chcemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić to
wydarzenie. Z myślą o naszych partnerach przygotowaliśmy Strefę Wystawcy,
stwarzającą możliwość prezentacji swoich produktów i ofert.
Współpracuj z nami i zyskaj podczas konferencji New Trends in Tourism.
Łukasz Wysocki
Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej
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GDANSK CONVENTION BUREAU
Gdańsk Convention Bureau to biuro kongresów i konferencji, odpowiedzialne za rozwój i promocję turystyki biznesowej w Gdańsku
oraz regionie. Na rynku obecni jesteśmy od 2002 roku, działając
w ramach Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Posiadamy oﬁcjalną
rekomendację Poland Convention Bureau i zrzeszamy blisko 150
członków. Jesteśmy częścią międzynarodowych organizacji takich,
jak: ICCA (International Congress and Convention Association),
Cruise Baltic oraz ECM (European Cities Marketing). Nasz zespół
tworzą specjaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem w organizacji
dużych wydarzeń i konferencji. Na bazie tych doświadczeń rozwijamy
Gdański System Konferencyjny – nowoczesną platformę do organizacji
konferencji i kongresów w Gdańsku.
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REKOMENDACJE UCZESTNIKÓW
“Konferencja Trendy w Turystyce to klasa sama dla siebie”.
Łukasz Żelezny, SEO Speaker, London
“Bardzo merytoryczne i profesjonalne wydarzenie dla branży turystycznej!
Wybitni prelegenci, doskonała organizacja wydarzenia, a co najważniejsze
niesamowita pigułka wiedzy”
Dagmara Plata - Alf, CEO Hotel Media Group
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JAK MÓWILI O NAS PRELEGENCI POPRZEDNICH EDYCJI

“I had a wonderful time and really enjoyed my presentation and the discussion on stage. It was the nicest business
trip I had in a long time. So thank you very much again for the perfect organization and making me feel so welcome
in Gdansk.”
ANDREA KOSTNER
Future Business & New Technologies Business Development & Strategic Partnership, WienTourismus
“I have had the opportunity to take part to quite a few conferences in my career and I would rate last week’s event
as one of the very best in terms of hospitality. All the people I had contact with prior and during the event were
extremely friendly and helpful, the logistics were perfect (from the moment when I set foot in the airport to the
time of departure, with taxi’s on time, excellent hotel, great dinner locations & catering, the perfect welcome bag
waiting for me in my room, etc.) and the meeting location was top-notch! I very much enjoyed the event, the encounters I have made there, as well as the city and its surroundings.”
OLIVIER PONTI
Manager Research at Amsterdam Marketing / Chairman Research & Statistics Working Group at European Cities Marketing

“It was an impressive and very professional conference and it was fun to participate.”
PETER RÖMER HANSEN
excecutive advisor, strategist in international travel and tourism

“On behalf of Burkhard Kieker many, many thanks for your wonderful hospitality and he really enjoyed his stay
in Gdansk and being a part of the marvelous conference with all the key representatives of the (tourism)industry.
The conference was absolutely professional, the exchange and the dialogs very inspiring and informative.”
BURKHARD KIEKER
Chief Executive Oﬃcer of Berlin Tourismus & Kongress GmbH

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI

ZBUDUJESZ NOWE RELACJE
1/3 uczestników konferencji to
management średniego i wyższego
szczebla. Poprzez warsztaty i Strefę
Wystawcy gwarantujemy efektywny
networking, co za tym idzie, dotrzesz
do grup docelowych.

BĘDZIEMY O TOBIE MÓWIĆ
Będziemy o Tobie mówić przed/ w trakcie/ po
konferencji. Zadbamy o wzrost rozpoznawalności Twojej marki. 72 % konsumentów pozytywnie postrzega marki, które zapewniają
pozytywne emocje poprzez wspieranie wydarzeń, a 74 % przyznaje, że zaangażowanie
marki w sponsoring wydarzenia znacznie
zwiększa szansę, że dokonają zakupu jej
produktów. Ekwiwalent reklamowy (internet,
prasa, radio) 148 555 zł. Zasięg (internet,
prasa, radio) 9 524 275.

BĘDĄ TU WSZYSCY
Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ
NTT to największa konferencja turystyczna w Polsce. Po raz pierwszy
będzie miała charakter międzynarodowy.

ŚWIADCZENIA

obrandowane w logo stoisko (o wymiarach 2 m x 1 m) w Streﬁe Wystawcy
prezentacja Wystawcy wśród uczestników konferencji i jej partnerów (ekran główny audytorium, ekran w Streﬁe Wystawcy, ekrany wizyjne na terenie konferencji)
udział Wystawcy w dedykowanej grywalizacji
informacja o Wystawcy w aplikacji mobilnej
2 zaproszenia na konferencję oraz bankiet
opis Wystawcy na portalu www.trendywturystyce.pl wraz z logotypem i przekierowaniem na
stronę www Wystawcy
ekspozycja logotypu Wystawcy w notesie konferencyjnym
ekspozycja logotypu Wystawcy w dwóch dedykowanych mailingach do uczestników konferencji

Koszt świadczeń: 2 000 zł netto ( rejestracja do 29 lutego 2020 r. )
po 29 lutego 2020 r. koszt wynosi 2 500 zł netto.

