
Bądź z nami 3 czerwca 
na wystawie Światowej 
eXPo 2015 w mediolanie



PomorsKa BranŻa 
tUrystyczna 
na wystawie eXPo 
w mediolanie

Trwa już Światowa Wystawa Expo 2015, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia” w Mediolanie. 
W wydarzeniu uczestniczy 147 krajów, a organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby ponad 20 milionów zwiedzających. 

departamentem rozwoju Gospodarczego Urzędu marszałkowskiego województwa Pomorskiego wraz z partnerami miastem Gdańsk, 
sopot i Gdynia zapraszają do udziału w projekcie ”Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie” w ramach  
Pomorskiego Tygodnia na EXPO w dniach 1-7 czerwca 2015.

W ramach projektu w dniu 3 czerwca 2015 roku zapraszamy do udziału w seminarium turystycznym skierowanym 
do włoskiej branży turystycznej: touroperatorów, agencji turystycznych, organizatorów podróży MICE 
oraz dziennikarzy.

W tak prestiżowym wydarzeniu jak EXPO 2015 nie może 
zabraknąć przedstawicieli pomorskiej branży turystycznej.



szczeGÓŁy sPotKania: 
Seminarium turystyczne: odbędzie się dnia 3 czerwca w godz. 19 - 21 w sali kinowej Polskiego 
Pawilonu na terenie wystawy światowej EXPO w Mediolanie i łączyć będzie prezentację 
różnorodnej oferty turystycznej województwa pomorskiego z degustacją potraw kulinarnych 
z regionu oraz rozmów podczas spotkań branżowych. 

Zaproszenie do przedstawicieli włoskiej branży turystycznej przygotowane zostało we współpracy 
z Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Rzymie, mediolańską agencją PR Aviareps 
i skierowane do wyselekcjonowanych organizatorów podróży. Przewidujemy udział około 
30 włoskich przedstawicieli branży. 

cel sPotKania: 
•     Wzmocnienie wizerunku pomorskiego jako atrakcyjnej i całorocznej destynacji turystycznej.
•     Prezentacja kompleksowej oferty turystycznej regionu pomorskiego.
•     Nawiązanie bezpośrednich relacji i kontaktów biznesowych.

PaKiet dodatKowych KorzyŚci  
z Uczestnictwa w seminariUm:
•  Wyjazd studyjnym do Como dedykowany branży home system dnia 3 czerwca* 

lub zwiedzanie wystawy EXPO.
• Udział w Pomorskiej Gali Biznesu dnia 5 czerwca*.
•  Możliwość przeprowadzenia działań promocyjnych podczas seminarium, po wcześniejszym 

ustaleniu z organizatorami.
•   Wysyłka materiałów promocyjnych wspólnym transportem organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski.
•  Rozwój sieci współpracy i powiązań handlowych, rozmowy biznesowe i networking.
• Dostęp do bazy danych zebranej podczas spotkania.

WSPÓŁPRACA: 

* Tylko dla osób, które deklarują udział w seminarium turystycznym 



Koszty: 
Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą koszty związane z dojazdem  
i pobytem w Mediolanie.

KontaKt: 
Partnerów zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Magdaleną Węgrowicz 
z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
email: m.wegrowicz@prot.gda.pl. Tel. 58 732 70 48.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


