Podróż studyjna dla organizatorów wydarzeń
w Poznaniu i Wielkopolsce

Poznań Convention Bureau (będące częścią Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej) zaprasza
organizatorów wydarzeń na bezpłatną podróż studyjną prezentującą potencjał regionu pod kątem
turystyki biznesowej!
Organizujesz eventy i zastanawiasz się „co nowego w Poznaniu?"

Chciałbyś na własnej skórze przekonać się „dlaczego Poznań?”

Szukasz nowych pomysłów, miejsc czy kreatywnych rozwiązań w stolicy wielkopolski dla
Twoich klientów?
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Zapraszamy na podróż studyjną, która odbędzie się w dniach 2 - 4 grudnia 2019 i obejmie Poznań
oraz zachodnią Wielkopolskę. W ramach wyjazdu studyjnego na zaproszenie Poznań Convention
Bureau poznasz możliwości Poznania i potencjał regionu pod kątem oferty organizacji spotkań i
wydarzeń.

Co będzie można zobaczyć w trakcie 3 dni?
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●

●

W samym Poznaniu między innymi Stary Browar. Według Międzynarodowej Rady Centrów
Handlowych (ICSC) to Najlepsze Centrum Handlowe Średniej Wielkości na Świecie (2005). Jednak
to także świetne miejsce do organizacji wydarzeń biznesowych lub kulturalnych.
Ponadto uczestnicy zobaczą balową Salę Białą poznańskiego Bazaru, którego historia wiąże się z
przemówieniem Ignacego Paderewskiego i wybuchem powstania wielkopolskiego w 1918 roku.
Z podobnego okresu pochodzi dawny Zamek Cesarski - najmłodszy w Europie, wzniesiony dla
koronowanego władcy. Dziś to Centrum Kultury Zamek, dysponujące nowoczesnymi przestrzeniami,
przygotowanymi dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Obiekty historyczne są coraz bardziej
cenione przez branżę spotkań.
Jak tradycje kulinarne mogą stać się produktem turystycznym? Tego będzie można doświadczyć w
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Rogalowym Muzeum Poznania.
Zwieńczeniem poznańskiego etapu podróży studyjnej będzie kolacja w Bałtyku - biurowcu
zaprojektowanym przez pracownię MVRDV i okrzyknięty najpiękniejszym budynkiem w Polsce
2017 roku przez serwis Bryla.pl.
Wyróżnikiem wielkopolskiego krajobrazu są świetnie zachowane dwory i pałace. Na trasie podróży
studyjnej znalazł się obiekt w Wąsowie, zaadaptowany do potrzeb hotelowych i bankietowych.
Unikalną atrakcją będzie wizyta w Wolsztynie, gdzie znajduje się bodaj ostatnia na świecie
parowozownia, prowadząca regularny ruch pasażerski.
O możliwościach jakie daje połączenie sportu i turystyki przekonuje Hotel Remes w Opalenicy.

To tylko część programu bezpłatnej podróży studyjnej, przygotowanej przez Poznań Convention
Bureau. Oczywiście będzie to także okazja do wymiany kontaktów i doświadczeń z przedstawicielami
branży spotkań.

Niedziela 1 grudnia - przyjazd do Poznania, zakwaterowanie.

Poniedziałek 2 grudnia, dzień pierwszy - Poznań:
●
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●
●
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BlowUpHall 5050
Klub Tama
Bazar 1838 i Sala Biała
Muzeum Rogalowe dla firm
CK Zamek
MUS Bar

Wtorek 3 grudnia, dzień drugi - Wielkopolska:
●
●
●
●
●

Hotel Remes
Pałac Wąsowo
Folwark Wąsowo
Parowozownia Wolszyn
Hotel Navigator

Środa 4 grudnia, dzień trzeci - Wielkopolska / Poznań:
●
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●

Ostoja Chobienice
CERiP Mniszki
Olandia
Grupa MTP
zakończenie podróży

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI 22.11.2019

>>>>>>>>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<<<<<<
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Zamknięcie rejestracji 22.11.2019. O zakwalifikowaniu do podróży studyjnej i szczegółach uczestnicy
zostaną poinformowani po zakończeniu rejestracji.
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Dla uczestników organizator - Poznań Convention Bureau (Poznańska Lokalna Organizacja
Turystyczna) zapewnia:
●
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noclegi w trakcie trwania wizyty na terenie Poznania i Wielkopolski
transport na terenie Poznania i Wielkopolski
wyżywienie
wstępy do atrakcji
ubezpieczenie w trakcie trwania podróży
organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Poznania

Poznań Convention Bureau zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń i wyboru
uczestników podróży studyjnej. Przy wyborze uczestników wykorzystamy następujące kryteria:
●
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obecność na liście rekomendowanych organizatorów konferencji Poland Convention Bureau
Polskiej Organizacji Turystycznej
obecność na liście rekomendowanych organizatorów podroży motywacyjnych Poland Convention
Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej
długość funkcjonowania na rynku
referencje i portfolio zrealizowanych wydarzeń
siedziba firmy mieszcząca się poza Wielkopolską
moment zgłoszenia
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Wszelkich informacji udziela Aleksander Rudawski (Poznań Convention Bureau/Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna):

Aleksander Rudawski, Project Manager: Corporate Meetings And Initiatives
telefon: +48 790 458 530 | e-mail: a.rudawski@plot.poznan.pl

Projekt współfinansowany jest przez:

