
PLOT – WSPÓŁPRACA Z GMINAMI  
 Poznańska Lokalna 

Organizacja Turystyczna, 
Poznan Convention Bureau 





ORGANIZACJA WYSTĄPIEŃ TARGOWYCH I 
PREZENTACJI  
 ITB Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie, marzec 

 Glob w Katowicach, marzec 

 London City Fair, czerwiec 

 Tour Salon w Poznaniu, październik 



  



  



PODRÓŻE STUDYJNE 
 W 2014 r. 54grupy dziennikarzy, w tym relacje z okolic Poznania: 

 - Columbus Magazine, Reformatorisch Dagblad, Koffer vol Dromen, 
Sächsische Zeitung, Volksstimme Magdeburg, Landeszeitung Lüneburg, WDR-
Hörfunk, MDR-Hörfunk. 

 - Monkeysandmountains.com 

 - somekindofwanderlust.com 

 - lacuochinasopraffina.com  

 - agrodolce.it 

  

 Więcej efektów: http://poznan.travel/pl/r/plot/efekty-podrozy-studyjnych 

   

http://monkeysandmountains.com/
http://somekindofwanderlust.com/


  



  



  



POZNAŃ ZA PÓŁ CENY 

 

 Cel: promocja aglomeracji poznańskiej 
jako miejsca atrakcyjnego turystycznie 
szczególnie w kontekście wyjazdów 
weekendowych (city break) 

 
 Koncepcja: zastosowanie wyprzedaży 

pełnowartościowych usług i towarów jako 
narzędzia promocji turystycznej miast i 
regionów 



  



  



  



KARTA TURYSTYCZNA 
 - V edycja Karty  

 - ponad 70 różnych atrakcji i 
zniżek 

 - bezpłatne muzea i transport 



GRY TURYSTYCZNE 

  

 - liczba dostępnych gier: około 
70 

  

  

 - aglomeracyjne gry turystyczne 

  



  



  



INTERNET 

 www.poznan.travel 

 www.letsplaypoznan.pl 
www.poznanzapolceny.pl 
www.poznan.pl/turystyka 

 Infokioski 

 Facebook 

 Inne: Reklamy portalu: 
przewodniki, internet, ulotki, 
foldery, blogi, prasa, etc. 



DZIAŁANIA PR 

 - współpraca z czasopismami turystycznymi dotyczącymi Poznania: IKS 
(od marca 2013 comiesięczny tekst poświęcony turystyce), In Your Pocket, 
The Visitor (audyt i treści); 

 - regularna dystrybucja komunikatów prasowych dotyczących wydarzeń 
organizowanych przez PLOT lub jego partnerów wśród dziennikarzy 
krajowych i zagranicznych; 

 - organizacja konferencji prasowych dotyczących wydarzeń 
organizowanych przez PLOT lub jego partnerów; 

 - wypowiedzi dotyczące wydarzeń lub o charakterze eksperckim w 
mediach lokalnych, krajowych, i zagranicznych; 

 - patronat i współpraca: Korona Smakosza 2014 (Makro Cash & Carry), 
Zimowa), warsztaty dla mediów poświęcone przygotowywaniu rogali 
świętomarcińskich; 

- Wsparcie medialne dla widowisk historycznych w Murowanej Goślinie. 

  



PRZEKROCZ GRANICE POZNANIA 

 - nowa akcja dedykowana okolicom Poznania. Dwie edycje: Lusowo i 
Czerwonak. 

  



  



  



  



WYCIECZKI AUTOKAREM 

 Szlak kościołów drewnianych: dystrybucja biletów, program, 
przewodnik 



  



  



  



NOWE TRASY  
TURYSTYCZNE 
 - Luboński Szlak Architektury 
Przemysłowej 

  

 Plany: 

 - remizy strażackie 

 - fabryki, np. czekolady 

 - Dni Rzeki Warty 



WYDAWNICTWA 

 Poznańska Karta Turystyczna – Przewodnik i karta plastikowa - w wersji 
polsko-angielsko-niemieckiej; całkowity nakład: 4 000 szt.,  

  

 Okolice Poznania na weekend i nie tylko – folder prezentujący atrakcje 
turystyczne gmin podpoznańskich. Nakład 40 000, wersja ang.-pol. 

  

 Mapa Poznania, wersja polsko-angielska – mapa okolic Poznania, nakład 
40 000 egzemplarzy 

  

 Plany na 2015 r.:  

 Mapa okolic Poznania – plan rysowany. 

 Przewodnik kulinarny, hotelowy, familijny 



  



INNE 

-Szkolenia 
-Kalendarz 
wydarzeń 
-Sesje fotograficzne 
-Parkingi dla 
autokarów 
-Współpraca z 
biurami podróży 

  



BAROMETR TURYSTYCZNY 

Stworzenie na szczeblu metropolitalnym 
zintegrowanego systemu monitoringu i oceny 
rozwoju funkcji turystycznej – Poznańskiego 
Barometru Turystycznego (www.pbt.poznan.pl), 
który dzięki monitorowaniu, gromadzeniu i 
przetwarzaniu informacji na temat 
funkcjonowania turystyki pozwoli na 
podejmowanie skutecznych decyzji 
strategicznych dotyczących jej dalszego rozwoju 
i promocji. 

  



RAPORT 

 - pierwszy w Polsce coroczny 
raport turystyczny 

  

 - opublikowany w wersji 
elektronicznej i papierowej, 
rozesłany do instytucji 
wspierających polską turystykę 



  



  





  



  





  



  



INNE PLANY 

Budowa pełnego działu "Okolic" na portalu poznan.travel 
(we współpracy z gminami) 

Dodatkowe materiały: folder, gra memo (z Metropolią 
Poznań) 

Szkolenia dla pracowników it, przewodników miejskich 

Większy udział podmiotów komercyjnych (restauracji, 
hoteli) w portalu - konieczna pomoc w docieraniu do nich 



SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

79% 

1% 5% 

3% 5% 
6% 

1% 

2014 

Miasto Poznań
Powiat Poznański
Gminy Powiatu
Gminy Metropolitalne
Hotele
Przedsiębiorstwa
Inni



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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