Warszawa, 27.07.2018

Będzie się działo na TT Warsaw

Warto zarezerwować sobie czas w dniach 22-24 listopada, by odwiedzić Targi TT Warsaw. W Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się 26 już edycja tej cieszącej się wielką popularnością
imprezy. Przez trzy dni Pałac będzie tętnił życiem, a wielobarwny i wielokulturowy show przyciągnie
jak zwykle liczną publiczność. W jednym miejscu zmieści się w tym czasie prawie cały świat.
W zeszłym roku stoiska blisko 500 wystawców z 53 krajów odwiedziło ponad 20 000 zwiedzających.
Jubileuszowa 25. edycja była przyczynkiem do sentymentalnego spojrzenia w przeszłość, ale tym
razem będzie można zobaczyć, jak wygląda nie tylko teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość
turystyki. I chociaż jeszcze niedawno nie brakowało sceptycznych głosów, to turystyka ma się nie
tylko dobrze, ale wręcz znakomicie. Będzie okazja przekonać się o tym podczas TT Warsaw.
Podróże małe i duże
Gościem specjalnym TT Warsaw będzie Janek Mela, najmłodszy w historii zdobywca biegunów –
północnego i południowego w ciągu jednego roku. Trudno uwierzyć, że dokonał tego wyczynu,
pomimo, iż w wieku 13 lat stracił rękę i nogę. Jest założycielem fundacji „Poza Horyzonty”, która
pomaga potrzebującym spełniać marzenia. Swoje marzenia spełniają także inni goście TT Warsaw,
podróżnicy, którzy będą się dzielić wrażeniami ze swoich wojaży i przybliżać gościom targów bardziej
i mniej odległe zakątki świata.

Wystawcy z całego świata
Kilkuset wystawców, reprezentujących pięć kontynentów, sprawi, że niczym za pomocą teleportera
goście targów, przekraczając próg Pałacu Kultury i Nauki, przeniosą się w inne rejony świata. Z Europy
do Azji, z Azji do Ameryki Południowej, stamtąd do Afryki czy Ameryki Północnej. Feeria barw,
egzotyczne zapachy i smaki, wielojęzyczny gwar oraz widoczny na twarzach uśmiech, uniwersalny
i niewymagający tłumaczenia. To recepta na jesienną chandrę, na zawarcie nowych znajomości,
spotkanie przyjaciół. To magiczne miejsce, które odkrywa nowe perspektywy i sprawia, że świat staje
otworem przed poszukiwaczami przygód.

Ważni patroni dla ważnych targów
Nie od dziś wiadomo, że lista osób obejmujących imprezę swoim patronatem świadczy o jej wadze
i znaczeniu. Targi TT Warsaw zapracowały na swoją renomę przez minione 25 lat. Trudno się wiec
dziwić, że Patronat Honorowy nad imprezą objęli Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki, Jan
Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ireneusz Raś - Przewodniczący Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert
Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Paweł Niewiadomski - Prezes Polskiej Izby
Turystyki.

Nowy partner merytoryczny
Jaki co roku targi TT Warsaw będą mogły również poszczycić się znaczną liczbą poważnych partnerów.
W tym roku pojawi się też nowy i to z najwyższej półki. ECTAA, czyli Europejska Organizacja Związków
Biur Podróży Unii Europejskiej, nie tylko została partnerem tytularnym, ale zorganizuje specjalne
seminarium adresowane do branży.

Ciekawe konferencje branżowe
Skoro już o wydarzeniach towarzyszących mowa, to jak zwykle sala będzie pełna po brzegi podczas
organizowanej przez „Rzeczpospolitą” konferencji poświęconej turystyce wyjazdowej. Nie zabraknie
też propozycji związanych z turystyką przyjazdową i krajową oraz promocją Polski, a także licznych
prezentacji gości zagranicznych.

Atrakcyjne konkursy
Konkursy „Homo Turisticus” oraz Fair Play Turystyki Polskiej „Kryształowy Globus” to już targowa
tradycja. W tym roku dołączy do nich zupełnie nowy konkurs promujący turystykę aktywną – „AcTTive”,
który wyłoni zwycięzców w kategoriach „Kraj” i „Zagranica”. Już wiadomo, że jury będzie miało twardy
orzech do zgryzienia, bo będzie z czego wybierać.

Miejsce w sercu Warszawy
Wszyscy podróżnicy wiedzą jak ważna jest dobra miejscówka. W tym wypadku doprawdy trudno
o lepszą. Wystawcy i odwiedzający entuzjastycznie przyjęli targowy powrót do korzeni. Podobnie jak
w roku ubiegłym targi TT Warsaw odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1.

Dobra pora na targi
Moment, kiedy jest jeszcze czas na zaplanowanie zimowego wypoczynku, ale też pora, by pomyśleć
o planowaniu letnich wyjazdów, zwłaszcza w ofercie first minute. Niezależnie, jaka będzie pogoda na
zewnątrz, na targach na pewno będzie gorąco. 26. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw
zaplanowano na 22-24 listopada 2019 r. Ten termin trzeba już teraz wpisać do kalendarza.

***
Organizator Targów – spółka MT Targi Polska S.A. to jeden z wiodących w Polsce organizator imprez targowych z
ponad 25-letnim doświadczeniem. W maju zeszłego roku firma otrzymała godło „Teraz Polska” - prestiżowe
wyróżnienie, które potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług. W portfolio firmy znajdują się targi bardzo
dobrze znane za granicą, które w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń wystawienniczych. Są to:
EuroGastro, WorldHotel, EuroLab, CrimeLab ,TT Warsaw, LATO, Regionalia oraz Dziedzictwo.
Kontakt dla mediów:
Ewa Prochowicz, Dyrektor Marketingu i PR
eprochowicz@mttargi.pl, tel. 22 529 39 26
Tomasz Rosset, biuro prasowe MT Targi Polska, agencja Aktero
t.rosset@aktero.pl, tel. +48 531 170 743

