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Organizator PSN: 

Polska Organizacja Turystyczna  

Powierzchnia polskiego stoiska: 

35 m2 

Udział w polskim stoisku: 

Udział w polskim stoisku odbywać się będzie na warunkach określonych w „Zasadach 

uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych na międzynarodowych targach 

turystycznych i przemysłu spotkań, poza granicami kraju”. 

 

 

Udostępnienie stoiska branżowego lub regionalnego na Polskim Stoisku 

Narodowym obejmuje: 

 

✓ rezerwację powierzchni,    

✓ jednolitą zabudowę i wystrój stoisk (zgodnie z projektem POT) w tym montaż i 

demontaż stoiska, 

✓ podłączenia techniczne na stoisku narodowym (elektryczność, woda),  

✓ transport materiałów promocyjnych,  

✓ codzienne sprzątanie stoiska,  

✓ obsługę i zaopatrzenie barku znajdującego się na stoisku (napoje zimne i 

gorące, przekąski),  

✓ ogólna rejestracja stoiska (POLSKA) w katalogu wystawców. 

✓ przyznanie 1 bezpłatnej karty wstępu na tereny targowe. Koszt zakupu kart 

dodatkowych jest płatny i nie został ujęty w kosztach pakietu. 
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UWAGA: Koszt indywidualnego wpisu wystawcy w katalogu oraz koszt 

zakupu karty parkingowej nie został ujęty w niniejszej ofercie i jest kosztem 

dodatkowym.  Usługi te zamawiane są bezpośrednio u organizatora targów na 

podstawie informacje przekazanych przez POT.  

 
KOSZT UDZIAŁU W POLSKIM STOISKU:  

 

Wystawca 
Wielkość 

stoiska 

Możliwa wielkość 

współfinansowania 

Koszt brutto udziału w 

polskim stoisku 

Branża turystyczna 2 m2 0% 10 974 PLN 

Stolik branżowy w strefie 

biznesowej* 

Stolik + 

tabliczka z 

nazwą firmy  

0%  8 231  PLN 

Stoisko Regionalne (ROT, 

LOT, jedn. Samorządowe)  
4 m2 0% 21 948 PLN 

KOSZTY DODATKOWE (zamawiane u organizatora targów za pośrednictwem POT) 

Indywidualny wpis do 

katalogu wystawców  
1290 PLN 

W przypadku zakupu wielokrotności stoisk zakres pakietu będzie ustalany indywidualnie. 

 

UWAGA: 

1. Udział w stoisku  nie podlega dofinansowaniu POT na podstawie  „Zasad uczestnictwa w polskich stoiskach 

narodowych na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu spotkań, poza granicami kraju” 

(stoisko nie przekracza 36m2. Udział podmiotów na zasadzie „dostępu do lady”. W tym przypadku  

współfinansowanie nie obowiązuje, a koszt udziału ustalany jest każdorazowo odrębnie). 

2. Wystawcy przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc na stoisku 

narodowym. POT nie przewiduje zwiększenia powierzchni wystawienniczej.  

Termin zgłoszenia udziału w polskim stoisku organizowanym przez 

POT na targach MITT 2018  - do 05.02.2018 r.  
 

Dodatkowych informacji na temat uczestnictwa  w polskim stoisku udziela:  

Katarzyna Kuziemska, ST. Specjalista w DIM 

tel. +48 22 536 71 04,  e-mail: katarzyna.kuziemska@pot.gov.pl 
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