
                                                                                                                                                                                                             
OFERTA  

UDZIAŁU W POLSKIM STOISKU NARODOWYM 

Międzynarodowe Targi Turystyczne VAKANTIEBEURS 2022 

Utrecht, Holandia 12-16.01.2022r.   

 

Organizator polskiego stoiska narodowego 

Polska Organizacja Turystyczna  

Powierzchnia polskiego stoiska narodowego 

70 m2  

Udział w Polskim Stoisku Narodowym  

Udział w Polskim Stoisku Narodowym odbywać się będzie na warunkach określonych w „Zasadach 

uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu 

spotkań, poza granicami kraju”.  

 

Targi VAKANTIEBEURS w Utrechcie – najważniejsze targi turystyczne na terenie Holandii, corocznie 

odwiedzane przez ponad 100 tysięcy osób. Skierowane do konsumentów, poszukujących inspiracji oraz 

informacji dotyczących destynacji wakacyjnych, jak i do branży.  

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie Polską, jako miejscem wyjazdów krótko- i długotrwalych. 

W szczególności zainteresowaniem cieszą się polskie miasta, wypoczynek w górach i nad morzem, 

turystyka aktywna  (rowerowa, piesza, wodniacka), a także wycieczki objazdowe po Polsce.   

W roku 2021 targi ze względu na pandemię odbyły się w formule online, w 2022 roku wracają 

do formuły stacjonarnej.  

 

W 2022 odbędzie się 52 edycja targów.  

W dniu 11.01.2022, dzień przed rozpoczęciem targów, odbędzie się czwarta edycja Travel Congress 

skierowany do branży (dla travel professionals i trade visitors). Wydarzenie koncentruje się 

na dzieleniu się wiedzą, gromadzeniu informacji, inspiracji i tworzeniu sieci kontaktów. Zgłoszenia 

możliwe są za pośrednictwem strony targów. 

12.01.2022 to dzień branżowy dla profesjonalistów, bez udziału publiczności.  

13-16.01.2022 to dni dla publiczności. 

Strona targów: https://www.vakantiebeurs.nl/en/ 

 

Działania promocyjne związane z uczestnictwem w targach VAKANTIEBEURS 2022 i obecnością 

na rynku holenderskim, realizowane przez ZOPOT Amsterdam/ POT Warszawa: 
 

Działanie 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizację 

zadania 

Częstotliwość ukazywania się 

informacji 

Odbiorcy / zasięg 

 

ZAKŁADKA NA STRONIE 

INTERNETOWEJ  

https://www.polen.travel/nl 

dedykowana polskiemu wystąpieniu na 

targach VAKANTIEBERAUS 2022 

https://www.polen.travel/nl/vakantiebeurs 

  

 

 

POT Warszawa/ 

ZOPOT 

Amsterdam 

 

Informacja o PSN wraz z 

zamieszczeniem listy wystawców oraz 

inforamcja o każdym z wystawców; 

News na stronie głównej informujący 

o obecności na targach 

z przekierowaniem do zakładki oraz 

informacji szczegółowych;  

 

Konsumenci, 

branża, 

dziennikarze 

Newsletter z bazy ZOPOT 

do konsumentow, branży oraz 

dziennikarzy 

 

ZOPOT 

Amsterdam 

 

Początek stycznia 2022 

(pomiędzy  3-7.01.)  

Konsumenci, 

branża, 

dziennikarze  

https://www.vakantiebeurs.nl/en/
https://www.polen.travel/nl
https://www.polen.travel/nl/vakantiebeurs


 
 

REKLAMA WYSTAWCÓW – URZĄDZENIA 

MULTIMEDIALNE 

Prezentacja filmów promocyjnych 

wystawców na TV. 

 

POT Warszawa 

 

12-16.01.2022 
Osoby 

odwiedzające 

targi 

VAKANTIEBERAUS 

2022 

PROMOCJA WYSTAWCÓW W MEDIACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH prowadzonych 

przez ZOPOT w Amsterdam - posty 

organiczne i płatne przy użyciu zdjęć, 

filmów i informacji nadesłanych przez 

Wystawców (Facebook, Twitter) przed 

targami, w trakcie trwania i po zakończeniu  

 

ZOPOT 

Amsterdam 

Styczeń-luty 2022 Promocja przed 

targami, w czasie trwania i po ich 

zakończeniu. 

Zaproszenie ogólne na stoisko 

z przedstawieniem wystawców – post 

organiczny i płatny.  

Posty przedstawiąjące poszczególnych 

wystawców oraz promowane przez nich 

produkty (organiczne i płatne). 

Zasięgi 

organiczne:  

Facebook: 22.000 

Twitter: 7.300 

 

 

Udostępnienie stoiska branżowego lub regionalnego na Polskim Stoisku Narodowym w tym:  
 

Wystawca - Wielkość stoiska Udostępnienie stoiska regionalnego/stoiska branżowego na Polskim Stoisku Narodowym  

Rezerwacja powierzchni, jednolita zabudowa i wystrój stoisk (zgodnie z projektem POT), podłączenia techniczne na stoisku 

narodowym (elektryczność, woda), montaż i demontaż stoiska. 

Dodatkowymi kosztami są: 

Koszt zakupu dodatkowych kart wstępu na targi (wejściówek) jest płatny i nie został ujęty w podanej w ofercie. 

Stoisko branżowe/ LOT/jst 

4 m2 

• 1 lada, hoker, ekspozycja 1 logo,  

• miejsce do rozmów handlowych w części ogólnej. 

• transport materiałów promocyjnych (70kg),  

• Karta wstępu na targi  (wejściówka) – 1 szt. 

Stoisko dla ROT 

8 m2 

• 1 lada, 2 hokery, ekspozycja logo,  

• miejsce do prowadzenia rozmów handlowych w części ogólnej,  

• Karta wstępu na targi (wejściówka) – 2 szt. 

• transport materiałów promocyjnych (150kg) 

  

Termin zgłoszenia udziału w Polskim Stoisku Narodowym organizowanym przez POT  

na stacjonarnych targach VAKANTIEBEURS’2022 

do 7 grudnia 2021 r. 

 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 

 

Lp. Kryterium Punktacja 

1.  

Posiadanie strony internetowej przygotowanej w języku holenderskim.* 
W przypadku ROT, LOT, JST i PMT zamiennikiem strony internetowej może być katalog 
produktowy, punktowany zgodnie z kryteriami dla stron internetowych.  

5 pkt 

W przypadku nowych Wystawców, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność o nowe rynki 
i planują udział w targach  VAKANTIEBEURS po raz pierwszy lub Wystawców, którzy udział 
w targach planują wykorzystać do współpracy z innymi rynkami,  akceptowana będzie 
strona internetowa przygotowana w języku angielskim* 

2 pkt 



 
 

2.  Dodatkowo punktowana będzie aktywność potencjalnego Wystawcy na rynku 
holenderskim w ciągu 5 lat ( 2015 – 2019 ) wydarzenia współorganizowane z POT i/lub 
ZOPOT, przy czym: 

Max. 20 pkt 

a) Udział w PSN organizowanym na targach VAKANTIEBEURS w Utrechcie 
w poprzednich latach. 

2 pkt za 
imprezę 

b) Aktywność na rynku holenderskim poprzez udział w innych wydarzeniach (np. 
inne targi, warsztaty, podróże studyjne i prasowe, road show, prezentacje) max. 
10 wydarzeń. 

1 pkt za 
wydarzenie 

* Punkty za stronę internetową nie sumują się.  
 
Ze względu na obostrzenia sanitarne i wytyczne ogłoszone przez organizatora targów POT planuje 
udział ok. 6 Wystawców w stacjonarnym stoisku organizowanym na targach VAKANTIEBEURS 2022 
w Utrechcie przy czym: min. 1  miejsce przeznaczone będzie dla nowych Wystawców. 
 
W przypadku niewykorzystania miejsc według powyższych kryteriów przyjmowane będą zgłoszenia 
kolejnych wystawców zgodnie z uzyskaną punktacją i kolejnością zgłoszeń.  
Po zakończeniu akwizycji POT dokona oceny przesłanych zgłoszeń, na tej podstawie zostanie 
przygotowana stosowna umowa. 
 
 

Dodatkowych informacji na temat uczestnictwa w Polskim Stoisku Narodowym (PSN) 
udzielają: 

Działania marketingowe na rynku holenderskim:  
ZOPOT Amsterdam 

Udział Wystawców w PSN: 
POT Warszawa 

• Magdalena Stoch  

  e-mail: magdalena.stoch@pot.gov.pl 

• Malgorzata Duijnmayer 

e-mail: malgorzata.duijnmayer@pot.gov.pl 

Tel. +31 20 620 93 99 
         
           
 

• Marzena Sarzyniak 

Tel. +48 22 536-70-47 
          e-mail: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl 
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