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DO GRONA WYSTAWCÓW 
ZAPRASZAMY:
 � touroperatorów
 � narodowe organizacje turystyczne
 � regionalne i lokalne organizacje turystyczne
 � powiaty, miasta, województwa i gminy
 � obiekty hotelowe, wypoczynkowe, konferencyjne, 

wellnes&spa
 � firmy zajmujące się turystyką medyczną, uzdrowiska, 

sanatoria, kliniki
 � atrakcje turystycznych
 � przewoźników (linie lotnicze, promowe, kolejowe, 

autobusowe)
 � towarzystwa ubezpieczeniowe
 � firmy oferujące nowe technologie w turystyce
 � izby i stowarzyszenia turystyczne
 � wydawnictwa turystyczne

EVENT
GOLFOWY

EVENT
ZIMOWY

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. Ze względu na termin – są doskonałym 
miejscem na podsumowanie minionego sezonu, sprzedaż oferty zimowej oraz 
przedstawienie katalogów na kolejny rok.



KONKURSY DLA WYSTAWCÓW
są doskonałą okazją do promocji najlepszych produktów 
i usług w międzynarodowym środowisku turystycznym:

 � konkurs Fair Play Turystyki organizowany przez Polską 
Izbę Turystyki i MT Targi – nagroda Kryształowy Globus

 � konkurs dziennikarzy i MT Targi na najlepsze stoisko 
Targów TT Warsaw Homo Turisticus

 � Konkurs na najlepszy produkt z sektora Nowe 
Technologie w Turystyce – Tech.Travel Award 2014
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Korpusu
Dyplomatycznego

Albania*, Algieria*, Armenia, Australia, Azerbejdżan*, Białoruś*, 
Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Cypr*, Dania, 
Dominikana*, Egipt*, Ekwador*, Finlandia, Grecja, Gruzja, 
Hiszpania, Indie*, Iran, Irlandia, Izrael*, Jordania, Kuba*, Litwa, 
Malta*, Maroko*, Meksyk, Niemcy, Norwegia*, Palestyna*, Polska, 
Portugalia*, Rosja, Rumunia*, Serbia*, Słowacja, Sri Lanka*, 
Tajlandia*, Tanzania, Tunezja*, Turcja, Ukraina, Wenezuela*, 
Węgry, Włochy*, Zjednoczone Emiraty Arabskie

GOŚĆMI TT WARSAW SĄ:
 � przedstawiciele branży turystycznej z Polski i 50 krajów świata
 � touroperatorzy oraz przedstawiciele agencji turystycznych
 � właściciele i zarządcy obiektów noclegowych
 � przedstawiciele firm transportowych, ubezpieczeniowych i usługowych
 � osoby odpowiedzialne za organizację firmowych eventów,  

wyjazdów integracyjnych i służbowych oraz szkoleń
 � ambasadorowie i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego
 � przedstawicie władz państwowych i samorządowych oraz instytucji  

i organizacji branżowych
 � a także tysiące klientów indywidualnych poszukujących pomysłów na zimowe urlopy

POPRZEDNIA EDYCJA 2013
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