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            OFERTA 

udziału w Polskim Stoisku Narodowym 
Międzynarodowe targi turystyczne  ITF SLOVAKIATOUR 2017 

Bratysława, Słowacja  25-28.01.2018r. 
 
Organizator polskiego stoiska narodowego -  Polska Organizacja Turystyczna  
 
Powierzchnia polskiego stoiska narodowego -  36 m2 

 
Udział w polskim stoisku narodowym  
Organizacja Polskiego Stoiska Narodowego odbywa się z uwzględnieniem dokumentu „Zasady uczestnictwa 
w Polskich Stoiskach Narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu 
spotkań” który został przyjęty Zarządzeniem Prezesa POT nr 17/2017 z dnia 04.04.2017r. 

 
Koszty udziału w Polskim Stoisku Narodowym (PSN): 

Stoisko – dostęp do lady   
1 998,00 PLN 

 
Koszty uczestnictwa obejmują:  
 rezerwację powierzchni,  
 jednolitą zabudowę i wystrój stoiska (zgodnie z projektem POT)* uwzględniającą projekt architektoniczny 

i graficzny,  
 podłączenie techniczne na stoisku narodowym (elektryczność, woda),  
 montaż i demontaż stoiska, 
 powierzchnię wspólną (ciągi komunikacyjne, magazynek, kuchnia),  
 sprzątanie stoiska,  
 transport materiałów, 
 identyfikatory wstępu na tereny targowe (pulę bezpłatnych kart przypadających na poszczególnych 

wystawców określa organizator stoiska). Koszt zakupu kart dodatkowych jest płatny i nie został ujęty 
w powyższych kosztach.    

 
Termin zgłoszenia udziału w Polskim Stoisku Narodowym organizowanym przez POT na targach ITF 
SLOVAKIATOUR 2018 do 

12 grudnia 2017 r 
 
W 2018 odbędzie się 24 edycja Międzynarodowych Targów Podróży ITF Slovakiatour.  
W tym samym czasie odbędą się również tragi  HUNTING AND LEISURE  (25 edycja) oraz WELLNESS 
AND FITNESS (10 edycja).  
  
W 2017 roku na targach ITF Slovakiatour swoje oferty prezentowało 350 wystawców z 22 krajów 
Łączna ilość odwiedzających to 69 386 osób – ok.  10% więcej od poprzedniej edycji.  
Więcej informacji:  
http://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-11266.html?page_id=11266 
 
Dodatkowych informacji na temat uczestnictwa w Polskim Stoisku Narodowym udziela:  
p. Marzena Sarzyniak – Departament  Instrumentów Marketingowych 
Tel: 22 / 536-70-47, email: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl  
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