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ZAPROSZENIE NA WARSZTAT TURYSTYCZNY  

W PORTUGALII 

19 lutego 2020 r. w Lizbonie 

Polska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą (PPCC) 

oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie ma przyjemność zaprosić do udziału w drugiej 

edycji Warsztatu Turystycznego dla profesjonalistów, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 

w Lizbonie.  

Celem warsztatu jest rozwijanie promocji turystycznej Polski na rynku portugalskim poprzez 

promocję polskiej oferty turystycznej skierowanej do biur tour operatorskich i incentivowych 

w Portugalii.  

GDZIE 
19 lutego 2020 r., Lizbona -  Pałacyk Camara de Comercio e Industria Portuguesa (CCIP),  Rua das 
Portas de Santo Antão 89. 

 
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ 
Na warsztat zapraszamy firmy z sektora turystycznego z Polski, instytucje i agencje turystyczne, hotele, 
resorty, linie lotnicze, firmy obsługujące sektor incentive, przedstawicieli regionów, miast itp. 
 
CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ  
Ze strony portugalskiej na spotkaniu będą obecni: touroperatorzy (TO), agencje FIT, agencje  
eventowe, które są Państwa potencjalnymi partnerami biznesowymi, a także media branżowe. 
Doborem gości portugalskich zajmie się firma PR znająca rynek portugalski. 

 

KOSZT UDZIAŁU: 400 EUR + 23% VAT 

CO JEST ZAPEWNIONE 

▪ stolik do prezentacji z logo firmy, 
▪ informacja o firmie w materiałach promocyjnych wydarzenia,  
▪ udział przedstawicieli portugalskich firm turystycznych (b2b), 
▪ kolację networkingową dla uczestników warsztatów. 

 

CZEGO NIE ZAWIERA CENA  

Przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na miejscu podczas pobytu w Lizbonie. 

Jedna firma może zgłosić udział max. 2 przedstawicieli w warsztacie. 

Płatność za udział w warsztacie do dnia 09.01.2020 r. na podstawie faktury wystawionej 
w pierwszych dniach stycznia (7 dniowy termin płatności). 

na konto Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, ul. Rejtana 17, 02-516, Warszawa 
Konto: 03 1160 2202 0000 0001 0448 2554 (Bank Millennium) 
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Ramowa Agenda Warsztatu Turystycznego 19.02.2020r. 

10:30 

10:50  

 

11:15 – 13.00 

13:00 

13:15 

Rejestracja uczestników  

Uroczyste rozpoczęcie warsztatów, przywitanie uczestników, przemówienia i 
prezentacja POT 

Warsztat Turystyczny (rozmowy stolikowe) 

Loteria nagród dla portugalskich uczestników 

Obiad cocktailowy dla uczestników (uczestnicy oraz portugalscy goście) 

 

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO DNIA 12.12.2019. 
Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie 
kolejność przesyłanych zgłoszeń. 

Zgłoszenia oraz materiały graficzno – informacyjne, a także informacje o preferowanych datach 

podróży prosimy przesyłać na adres mailowy  marzena.sarzyniak@pot.gov.pl 

 

Materiały graficzne  i informacje niezbędne do przygotowania ulotki: 

• Aktualne logo w wersji do druku (AI, PDF, JPG), 

• Dane kontaktowe uczestnika:  nazwa firmy, osoba uczestnicząca w workshopie, e-mail, telefon, 

• Krótki opis dotyczący profilu firmy w języku angielskim ( max. do 450 znaków bez spacji). 

 

PRZELOTY WARSZAWA – LIZBONA - WARSZAWA 

Informujemy także, że POT jest w kontakcie z linią lotniczą Tap Air Portugal w celu wynegocjowania 
specjalnej stawki na bilety lotnicze na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa:  

• wylot w dniu 17 lub 18 lutego 2020 r., 

• powrót w dniu 20 lub 21 lub 22 lutego 2020 r. 

Prosimy o informację w zgłoszeniu, czy są Paśńwto zaintersowani skorzystaniem z oferty. Szczegóły 
dotyczące oferty zostaną przekazane w indywidualnych kontaktach. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie. 
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