
 

 

22. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 
27-29 listopada 2014, 10.00-17.00 

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa 
 
 

 
PROGRAM TARGÓW 

 
I DZIEŃ 27 LISTOPADA (CZWARTEK) 

Wstęp dla osób reprezentujących branżę 

 
 

10.00  Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów TT Warsaw 2014 

 
11.00    Uroczysta ceremonia otwarcia Targów TT Warsaw 2014 z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu 

oraz  ambasadorów krajów akredytowanych w Polsce.   

Sale konferencyjne A+B+C na pierwszym piętrze 
 
13.00 – 14.00  Prezentacja miasta Chengdu w Zachodnich Chinach w towarzystwie znamienitych gości, przy 

koncercie  tradycyjnej muzyki oraz degustacji herbaty i losowania nagród. 
Organizator: Fundacja Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej (Sinopol) 

Sala konferencyjna A na pierwszym piętrze  
 

14.30 – 15.30 Uroczyste przyznanie tytułów  i wręczenie nagród „Najpiękniejsze SPA 2014”  
Od dziesięciu lat EDEN Magazyn SPA&Wellness  prezentuje polskie i światowe SPA oraz zasady życia 
w stylu wellness. Od 2009 roku czytelnicy EDENU zgłaszają, a Kapituła Nagrody wybiera 
najpiękniejsze polskie Hotele SPA i DaySPA. To wyjątkowe obiekty, w których ważny jest wystrój, 
jakość obsługi, ale przede wszystkim - atmosfera i to nieuchwytne „coś”, powodujące, że chcemy 
tam wracać… Tegoroczną edycje Konkursu objął patronatem Prezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej.  

        Organizator: EDEN Magazyn SPA&Wellness  

Sala konferencyjna A na pierwszym piętrze  
 
13.00-14.45 Konferencja Tunezji 

Organizator: Tunezyjski Urząd ds. Turystyki 

Sala konferencyjna B + C na pierwszym piętrze  
 
9.30 – 11.00  Konferencja prasowa Maroka 

Organizator:  Moroccan National Tourism Office 

Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym  
 
12.45 – 14.45 Work-shop ofert turystyki kulinarnej  – Pokaz zamknięty 

Organizator: Polska Organizacja Turystyczna  

Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 
 

15.15 – 16.15 Konferencja  na temat roli branży turystycznej w ochronie dzieci i młodzieży przed 
wykorzystywaniem seksualnym. Prezentacja przykładów dobrych praktyk zaangażowania 
przedstawicieli branży turystycznej z Grupy Hotelowej Orbis i SABRE w ochronę dzieci przed 
krzywdzeniem i pokazanie możliwości działania odpowiedzialnego społecznie na rzecz ochrony dzieci 
w Polsce i zagranicą dla nowych firm. 
Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje 

 Sala konferencyjna Dna terenie wystawienniczym 



 
12.30 - 14.00 Konferencja branżowa z okazji ukazania się XII edycji Raportu Rynek Lotniczy. 

Temat – perspektywa rozwoju polskiego rynku lotniczego w dobie silnej konkurencji. Analiza rynku 
przewoźników niskokosztowych, przewoźników czarterowych. Charakterystyka dynamiki ruchu 
lotniczego na podstawie danych  ekonomicznych portów i linii lotniczych.  
Autor raportu dr Dariusz Tłoczyński, Uniwersytet Gdański 

  Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 

 
14.45 – 15.45 Prezentacja oferty firmy Holiday Extra dla touroperatorów.  

Organizator: Holiday Extra – Marka ABC holiday Plus GmbH 

Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 
 
12.00 – 13.00  Panel na temat Przyszłości Nowych Technologii w Turystyce  

Prowadzący:  dr hab. Magdalena Kachniewska, Profesor w Katedrze Turystyki SGH i Dziekan Studium 
Magisterskiego SGH oraz członek grupy roboczej ds. badań w turystyce przy Departamencie Turystyki 
MSiT.  W panelu biorą udział: Anna Jędrocha - prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w 
Polsce”, Bartłomiej Walas - wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Janusz Mitulski – wiceprezes 
Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.  

Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym  
 
13.15 – 14.15  Prezentacja pod hasłem „Integracja produktowa i technologiczna receptą na sukces”, czyli jak 

skutecznie zwiększyć sprzedaż biletów, rejsów i miejsc w hotelach.   
   Zakres tematyczny :  

Konkurencyjny produkt turystyczny  
Zintegrowane narzędzia rezerwacyjne 
Organizator: eTravel S.A. Grupa NETMEDIA 

Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym  
 
14.30 - 16.00 Nowe Technologie Konferencyjne  

� meeting.pl - pierwsza w Polsce porównywarka ofert obiektów konferencyjno- eventowych.  
Nowe narzędzie dedykowane branży wydarzeń i spotkań ułatwiające komunikację pomiędzy 
organizatorami wszelkiego rodzaju kongresów, konferencji, spotkań oraz wydarzeń, a obiektami 
oferującymi usługi w tym zakresie 

� Syskonf - internetowy system rejestracji i obsługi uczestników konferencji, kongresów, szkoleń 
i innych eventów 

� System zarządzania abstraktami  (ISAPP Abstract Management System) - internetowy system 
gromadzenia i weryfikacji  abstraktów, prac naukowych oraz plakatów elektronicznych 

� Aplikacje mobilne BSC ICS -  łatwy dostęp do informacji organizacyjnych i materiałów 
konferencyjnych, możliwość prowadzenia networkingu a także interakcji z innymi uczestnikami 
oraz prelegentami 

Organizator: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” 

 Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym  
 

16.15 – 17.00 Prezentacja innowacyjnej aplikacji Arguido skierowanej do posiadaczy urządzeń mobilnych 
(smartphone, tablet) i realizującej funkcję przewodnika miejskiego.               
Organizator: AGM Reality Sp z o.o. 

Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym  
 
 

17.00    Zakończenie pierwszego dnia Targów TT Warsaw 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II DZIEŃ 28 LISTOPADA (PIĄTEK) 
Wstęp dla wszystkich zwiedzających  

 
10.00  Rozpoczęcie drugiego dnia targów TT Warsaw 2014 
 
13.00– 16.00 Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom XII edycji Konkursu o nagrodę 

Ministra Sportu i Turystyki 2014    
        Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 

Sale konferencyjne  A + B  na pierwszym piętrze 
 
10.00 - 12.00 Konferencja poświęcona prezentacji Białorusi i jej potencjału turystycznego. Podczas konferencji 

swoje oferty zaprezentują przedstawiciele białoruskich obiektów turystycznych, hoteli 
wypoczynkowych, konferencyjnych, turystyczne  
Organizator: Belarus National Tourism Agency 

Sala konferencyjna C na pierwszym piętrze 
 

12.15 - 14.15 Spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Agentów Turystycznych - spotkanie 

zamknięte 

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych 

Sala konferencyjna C na pierwszym piętrze 

 
10.00 - 11.30  Konferencja Turcji na temat „Potencjału turystycznego ośrodków narciarskich Palandöken i Konaklı 

znajdujących się w regionie Erzurum”.  
Organizator: Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji 

Sala konferencyjna D na pierwszym piętrze 
 
12.0  14.00 Seminarium Japonii – W programie:  

� najnowsze trendy turystyczne w Japonii  
� rekomendowane miejsca dla turystów  
� praktyczne informacje o kraju, pakiety turystyczne 
A także losowanie nagród i degustacja sushi.  
Organizator: Japan National Tourist Organization (JNTO)   

Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 
 
14.30 – 15.30 Republika Dominikańska pełna wrażeń. 

Podczas workshopu odbędzie się prezentacja Republiki Dominikany połączona z krótkim filmem 
prezentującym uroki tego egzotycznego kraju, Swoją ofertę zaprezentują również partnerzy związani z 
biurem promocji turystyki Dominikany. Dodatkową atrakcją będzie loteria, w której będzie można 
wygrać tradycyjne dominikańskie upominki, a spotkanie zakończy degustacja lokalnego rumu.  
Organizator: Dominican Republic Tourism Office/Board  

Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 
 

11.00 - 13.00 Prezentacja Sardynii 
Organizator: Renata Travel Incoming Sardinia & Sicily 

Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 
 

13.15 – 15.00  Konferencja  Algierii 
Organizator: Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 

Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 
 

15.15 – 16.15 Konferencja Gruzji – prezentacja regionu Adżaria i jego centrum administracyjnego – Batumi.  
Organizator: Department of Tourism and Resorts of Ajara A.R. 

 Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 
 
 

 



 
11.00 – 12.00 Wykład na temat rozwiązań Google w branży turystycznej (Google Flight Search, Hotel Finder, 

Google Now & Google Glass) 
Organizator: Google 

Strefa Prezentacji  na terenie wystawienniczym  
 
12.15 – 13.15  Seminarium - „Integracja produktowa i technologiczna receptą na sukces”, czyli jak skutecznie 

zwiększyć sprzedaż biletów, rejsów i miejsc w hotelach.  
Zakres tematyczny:  
 Konkurencyjny produkt turystyczny  
Zintegrowane narzędzia rezerwacyjne 

Organizator: eTravel S.A. Grupa NETMEDIA  
Strefa Prezentacji  na terenie wystawienniczym 

 
14.45 - 15.45      Technologia druku mobilnego i najszybsza drukarka świata – prowadzenie   Łukasz Rosa, Category 

Manager     
Organizator: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

Strefa Prezentacji  na terenie wystawienniczym  

17.00   Zakończenie drugiego dnia targów TT Warsaw 2014 

 
 
 

III DZIEŃ 29 LISTOPADA (SOBOTA) 
wstęp dla wszystkich zwiedzających 

 
10. 00  Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów TT Warsaw 2014 

 
11.00 – 14.00  Laponia - nowy kierunek turystyki egzotycznej.  

Prezentacje poprowadzą:  Marek Kozmic - oficjalny przedstawiciel firm i regionów fińskiej Laponii, 

mieszkaniec kręgu polarnego, hodowca psów zaprzęgowych i organizator turystyki skandynawskiej 

oraz Robert Dominiak - pilot wycieczek o specjalizacji Skandynawia, a w szczególności jej północy - 

Nordkappu. Koordynator kierunku skandynawskiego w Rainbow Tours. Na Nordkapp jeździ  od 1997 

roku i na tej trasie spędził do tej pory 998 dni!   

Od 2009 roku jeździ również na zimowe, samochodowe wyprawy na Nordkapp.  Ponadto w  

prezentacji wezmą udział goście z Finlandii: Johanna Korkeaoja i Johannes Vallivaara z firmy 

Tundrasafari. 

Organizator: Nord Travel Arctic Circle Office 

Sala konferencyjna A na pierwszym piętrze 
 
10.30 – 11.30 Ola Trzaskowska (Dharma Adventures) zaprasza na prezentację „Różne oblicza Himalajów”: Bhutan, 

Ladakh i Tybet.  To himalajskie krainy, które są marzeniem wielu, a udziałem niewielu. Ola 
Trzaskowska ma szczęście odwiedzać je kilka razy w roku. Podróżuje na nogach i motocyklem. 
Najwyższe góry świata mają tam różne oblicza. Buddyzm czerwonych czapek jest inny od żółtych. 
Chcecie poznać te krainy? Zapraszamy na prelekcję o bhutańskich dzongach, tybetańskich gompach i 
najwyżej położonych drogach świata. 

  Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 
 
11.45 – 12.45 Zjadłem Marco Polo - Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan. Spotkanie z Krzysztofem Samborskim 

autorem książki "Zjadłem Marco Polo". Azja Centralna jest rzadko odwiedzana przez turystów. Tu nie 
ma wycieczek z dużych biur podróży. Krzysztof Samborski podróżuje tam od ponad 20 lat. Z pierwszej 
reki dowiecie się co zrobili Kirgizi i Tadżycy ze swoją niepodległością? Jak się żyje w górach Tien Szanu 
i Pamiru 20 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego? Czy można bezpiecznie podróżować po 
Afganistanie?  

 Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 



13.00 – 14.00 Przystanek Dakar - Prezentacja zdjęć Jacka Boneckiego, fotografa i podróżnika, który od kilkunastu 
lat co roku dokumentuje rajd Dakar fotograficznie i filmowo.  

 Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 
 
14.30 – 16.00 Kuba – Muzeum niespełnionych marzeń. Anna i Krzysztof Kobusowie,  fotografowie i podróżnicy  

zapraszają na spotkanie z zaułkami Hawany i starymi autami. Zobaczymy wielkanocną procesję i 
obchody 1 maja. Zanurkujemy na wrakach w Zatoce Świń, a w Santiago odkryjemy tajemnice ewolucji 
i rewolucji. W Trynidadzie zatańczymy salsę, odwiedzimy dom religii Santerii i wyruszymy na plantację 
trzciny cukrowej. Spróbujemy też drinka Hemingwaya i dania z krokodyla.  

 Sala konferencyjna D na terenie wystawienniczym 
 
10.30 – 11.30 Sri Lanka – nieznane oblicze . Prezentacja poświęcona atrakcjom turystycznym i życiu codziennemu 

wśród zróżnicowanej pod względem etnicznym, religijnym i językowym miejscowej ludności. 
Prowadzący prezentację Paweł Szozda to aktor, pilot wycieczek i podróżnik, który zwiedził ponad 40 
krajów. Jest autorem jedynego, napisanego przez Polaka, przewodnika po wyspie, na której mieszka 
od 8 lat. 

Organizator: Autumn Lanka Travels (PVT) LTD.  
Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 

 
12.00 – 14.00 Magdalena i Sergiusz Pinkwartowie, dziennikarze, autorzy książek dla dzieci i przewodników 

turystycznych, blogerzy i podróżnicy, przemierzają świat razem z półtorarocznym synkiem Wilim. 
Podczas panelu na TTWarsaw 2014 opowiedzą o swoich ostatnich wyjazdach – trwającej miesiąc 
wyprawie do Francji, atrakcjach dla dzieci w austriackiej agroturystyce, podróży do Gruzji, 
poszukiwaniu legend i straszydeł w Pradze a także o swoim ślubie w Rumunii – weselu w Bukareszcie i 
pokonaniu legendarnej Trasy Transfogarskiej, oczywiście z dzieckiem. 

Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 
      
14.30 – 15.30 Spotkanie z Bartoszem Stróżyńskim,  który zaprasza na wyjątkową, subiektywną  
           podróż fotograficzną w najdalsze i najzimniejsze wody naszego globu - Arktykę i    
           Antarktykę  

 Sala konferencyjna E na terenie wystawienniczym 
 
10.30 – 12.30 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja najdłuższej trasy rowerowej, która będzie biegła 

przez pięć województw Polski Wschodniej, począwszy od mazurskich jezior na Górach Świętokrzyskich 
kończąc.  
Organizator: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 

  Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym 
 
12.45 – 13.45  Wycieczkownik.pl – Innowacyjny przewodnik geoturystyczny–  Firma Turigeo zaprasza na 

premierową prezentację innowacyjnego serwisu geoturystycznego Wycieczkownik.pl. Planuj, 
praktykuj, poznawaj, baw się. Wycieczkownik.pl to kompleksowe rozwiązanie w obszarze planowania 
wyjazdów geoturystycznych wraz z mobilnym dostępem do zasobów serwisu podczas przebywania w 
terenie. Prezentacji będą towarzyszyć otwarte zapisy osób zainteresowanych testowaniem wersji 
beta serwisu, który zostanie udostępniony użytkownikom w nowym roku. Osoby, które wezmą udział 
w weryfikowaniu funkcjonalności serwisu będą premiowane preferencyjnymi warunkami jego 
użytkowania. 
Organizator: Turigeo Sp z o.o. 

Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym 
        
14.45 – 15.45 Prezentacja Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej -  systemu informacji turystycznej w skali 

regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i 
bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz 
dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno - promocyjnych. 
Prowadzenie  Agnieszka Sikorska  
Organizator: Śląska Organizacja Turystyczna 

  Strefa Prezentacji na terenie wystawienniczym 

17.00   Zakończenie drugiego dnia targów TT Warsaw 2014 

Organizator targów TT Warsaw firma MT Targi Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym programie. 


