23. Międzynarodowe Targi Turystyki Spa, Sprzętu
Turystycznego i Żeglarskiego w dniu 31.04-02.04.2017
w Katowicach , pod patronatem Śląskiej Izby Turystyki
Największe w kraju wiosenne Targi branżowe znów
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym , w których
uczestniczą: touroperatorzy, biura podróży, krajowe
i zagraniczne regiony turystyczne, przedsiębiorcy turystyczni
i organizacje turystycznych.

Mamy 25 lat

Najliczniej odwiedzana impreza turystyczna w kraju
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Zaproszenie na: Targi Transportu I
Spedycji TRANSPORTEX, które odbędą
się w dniach 26-27.04.2017 w
Sosnowcu. Targi utrzymane są w
formule B2B. Dają możliwośd
spotkania w jednym miejscu
właścicieli firm transportowych,
przewoźników, spedytorów oraz
menedżerów transportu drogowego
z firm logistycznych, produkcyjnych i
dystrybucyjnych.
W ramach targów zapraszamy na
seminarium, którego ŚIT jest
współorganizatorem.
Przedstawiciele policji, Inspekcji
Transportu Drogowego oraz Izby
Celnej odpowiedzą na ważne pytania
dotyczące zasad organizacji imprez
turystycznych z wykorzystaniem
transportu autokarowego, i nie
tylko. (szczegóły wkrótce przez @)
https://www.facebook.com/
Śląsk-Travel
Kocham travel!
www.slask.travel

Bogaty program wypełnią m.in. trzy konkursy:
 Ogólnopolski konkurs na najlepsze wydawnictwa promocyjne
regionów i miast wydane w latach 2016/2017
Konkurs na najlepszy katalog turystyki krajowej i przyjazdowej
do Polski zawierający ofertę na 2017 rok
 Konkurs na najciekawsze stoisko na targach GLOBalnie 2017
Będzie kilku Gości Specjalnych takich jak:
Aleksander Doba kajakarz i podróżnik. Człowiek, który uczestniczył
w dwóch samotnych transatlantyckich wyprawach kajakowych.
Jakub Porada dziennikarz telewizyjny i radiowy oraz autor m.in. książek
„Porada da radę”, i „Porada na Europę”.
Najpopularniejsi polscy blogerzy
Albin Marciniak przedstawi prezentację „Podziemia Turystyczne
w Polsce”

Silną stroną tegorocznych targów są imprezy towarzyszące:
Konferencja naukowa psychologii turystyki
Konferencja Stowarzyszenia Branży Eventowej
Konferencja POT
Konferencja Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej
Tzw. Speed Dating, czyli spotkanie branżowe jeden na jeden
Miastem partnerskim będzie Piotrków Trybunalskie, które w tym
roku obchodzi 800 lecie swojego istnienia.

Warto uczestniczyd w targach i byd blisko najnowszych trendów
Uczestnicząc jako wystawca członek ŚIT otrzymuje:
 swobodę prezentacji oferty na własnej ladzie z wyposażeniem
 strefę do rozmów i przyjmowania gości
 „pakiet wystawcy” obejmujący wpisy katalogowe, identyfikatory,
zaproszenia - w tym na „Wieczór wystawców”
 bezpieczeostwo i nadzór nad stoiskiem
 wszystko w ramach najatrakcyjniejszej oferty wspólnej dla
członków ŚIT (maksymalnie 900 zł netto )!!!
@ ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ / sit@sit.travel

