WORKSHOP TURÍSTICO:
PORTUGAL E PAÍSES LUSÓFONOS 2021
POLÓNIA & REPÚBLICA CHECA
22, 24 e 25 de novembro 2021
A Câmara de Comércio Polónia-Portugal (PPCC), em parceria com o Turismo de Portugal, tem o prazer de o convidar para
um Workshop Turístico para profissionais a decorrer nos dias 22, 24 e 25 de novembro de 2021.
O objectivo do Workshop é promover a oferta turística de Portugal (e países lusófonos: Brasil, Angola, Moçambique, Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe), direccionada a Operadores Turísticos e Casas de Incentivo na Polónia e República Checa.
Ao longo dos últimos anos, com a introdução de vôos directos entre a Polónia e Portugal, e República Checa e Portugal, a
atractividade de Portugal como destino turístico tem vindo a crescer bastante nos mercados de Centro-Leste Europeu. Este
facto leva à necessidade de ampliar a oferta turística tanto para clientes indiviiduas como para empresas, e também a oferta
destinada a um perfil pré-definido de consumidor (viagens de incentivos, desportivas, religiosas e eno-turismo).
Como forma de ampliar a oferta turística portuguesa e lusófona e proporcionar às empresas portuguesas mais visibilidade
nos principais mercados de Centro-Leste Europeu.
Informamos que estamos em contato permanente com os Serviços Sanitários e organizamos nossos eventos de acordo
com as recomendações e diretrizes emitidas pelo Governo da República da Polónia e Governo da República Checa.

QUANDO:
 22 de novembro (segunda-feira) – Praga, República Checa, TBC
 24 de novembro (quarta-feira) – Cracóvia, Polónia,
Sheraton Grand Krakow
 25 de novembro (quinta-feira) – Varsóvia, Polónia, Hotel Regent

PARA QUEM:
Empresas do sector turístico de Portugal (e países lusófonos:
Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe), em representação de regiões turísticas, estâncias
turísticas, Destination Management Companies, linhas
aéreas, hotéis, agências turísticas (incoming trips) etc.

GARANTIMOS

Mesa individual

Logótipo e
informações sobre a
empresa em
materiais
promocionais e
apresentação

Participação de
dezenas de
representantes de
agências polacas e
checas

Networking

Jantar para todos
os participantes

DRAFT AGENDA
22 de novembro, Praga
16:30
17:00
20:00
20:10
22:00

Registo dos participantes
Workshop Turístico
Sorteio de prémios oferecidos
por expositores
Jantar para participantes
(expositores e convidados)
Encerramento do evento

24 de novembro, Cracóvia
16:30
17:00
20:00
20:10
22:00

25 de novembro, Varsóvia

16:30
Registo dos participantes
Registo dos participantes
17:00
Workshop Turístico
Workshop Turístico
Sorteio de prémios oferecidos
Sorteio de prémios oferecidos
20:00
por expositores
por expositores
Jantar para participantes
Jantar para participantes
20:10
(expositores e convidados)
(expositores e convidados)
22:00
Encerramento do evento
Encerramento do evento
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ė possivel participar no Workshop em uma, duas ou três cidades
Custo do stand:
Varsóvia ou Cracóvia – 450 EUR
Varsóvia e Cracóvia – 850 EUR
Praga (República Checa) – 600 EUR
Varsóvia, Cracóvia e Praga (República Checa) - 1450 EUR

Alojamento recomendado em Praga:
TBC
Alojamento recomendado em Cracóvia:
Sheraton Grand Krakow
Alojamento recomendado em Varsóvia:
Hotel Regent
Viagem Praga - Cracóvia: avião (1h)
ou
Praga - Varsóvia: avião (1h15)
e Varsóvia – Cracóvia: comboio (2h15)
https://www.intercity.pl/en/
Bilhetes disponíveis 30 dias antes da viagem

REGISTO E PAGAMENTOS:
Para se registar no Workshop, por favor, envie um e-mail com indicação das cidades em que deseja participar no Workshop.
Contactos: Sylwia Królak, Câmara de Comércio Polónia-Portugal / sk@ppcc.pl / +48 609 331 151
As inscrições terminam em 1 de Junho 2021. A inscricão só será válidada após o pagamento do valor da participação.

Para mais informações, por favor contactem com:
Sylwia Królak, Project Coordinator, Câmara de Comércio Polónia-Portugal / sk@ppcc.pl / +48 609 331 151
Elżbieta Jura, Deputy Manager, Câmara de Comércio Polónia-Portugal / ej@ppcc.pl / +48 605 555 666
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