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Szanowni Państwo, 

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Informacji Turystycznej w Nowym Jorku, we współpracy z Zagranicznym 

Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu, przygotowuje stoisko informacyjne podczas 

targów Salon Internationale Tourisme Voyages. Targi te odbędą się w dniach 19-21 października br. 

w Montrealu. Jest to największe wydarzenie targowe w Kanadzie i jedno z największych na terenie 

Ameryki Północnej. W roku ubiegłym odwiedziło je 34 200 osób, a swoją ofertę prezentowało ponad                      

400 wystawców z całego świata.  Są to targi przede wszystkim konsumenckie. Jednak pierwszego dnia 

(w piątek) dużą grupę odwiedzających stanowią travel agenci i tour operatorzy. 

W 2017 roku POT zorganizowała stoisko z ofertą promocyjną dotyczącą atrakcji turystycznych, a także 

prezentowała ofertę turystyki prozdrowotnej, SPA i Welness. W pierwszym dniu targów odbyła się 

prezentacja dla organizatorów podróży z rynku kanadyjskiego. Frekwencja podczas tej prezentacji 

świadczyła o dużym zainteresowaniu Polską.  Polskie stoisko informacyjne cieszyło się bardzo dużą 

popularnością zarówno przedstawicieli branży jak i konsumentów. 

Montreal i region Quebec to obszar języka francuskiego, dlatego całość wystąpienia została przygotowana 

przy dużym wsparciu i stałej współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej 

w Paryżu.  Ponadto, w projekt ten zaangażowały się Ambasada RP w Ottawie oraz Konsulat Generalny 

w Montrealu. 

Quebec to region mocno zainteresowany wyjazdami do Polski. Z naszych obserwacji wynika, że jego 

mieszkańcy szukają możliwości spędzenia wakacji w Polsce, są to turyści nie tylko z obszaru City Breaks 

ale także turystyki aktywnej. Montreal i Quebec posiadają dogodne połączenia z Polską, z Montrealu via 

Paryż.  Ważne jest także bezpośrednie połączenie oferowane przez PLL LOT z Toronto do Warszawy. 

W ramach tegorocznej edycji targów realizowane będzie małe stoisko informacyjne (9 m2).   

W planach jest także prezentacja na terenie targów w piątek 19.10.2018.  Dodatkowo, prowadzimy 

rozmowy z Konsulatem Generalnym w Montrealu w celu organizacji prezentacji dla branży i mediów 

w dniu poprzedzającym targi.  Wszystkie prezentacje prowadzone będą przez p. dyr. Tomasza Rudomino 

w języku francuskim. 

Liczymy na Państwa zainteresowanie, a w przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.  

W załączeniu przesyłamy także formularz zgłoszeniowy. 

Z poważaniem, 

Anna Cichońska 

Dyrektor ZOPOT Nowy Jork 


