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Targi IMEX i Promocja wojwództwa kujawsko - pomorskiego
W dniach 19-21 maja 2015 r. odbyły się już po raz trzynasty we Frankfurcie nad Menem międzynarodowe targi
przemysłu kongresowego IMEX (The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events). Targi
przeznaczone są wyłącznie dla osób z sektora przemysłu spotkań tj. profesjonalnych organizatorów kongresów i
konferencji, centrów konferencyjnych, miejskich i regionalnych Convention Bureaux, narodowych organizacji
turystycznych, przewoźników, hotelarzy, profesjonalnych organizatorów imprez motywacyjnych. Towarzyszą im
liczne narady branżowe, seminaria, warsztaty, Forum Polityków i konferencje zorganizowane we współpracy z
międzynarodowymi stowarzyszeniami (IAPCO, MPI, SITE, ICCA, PATA itp.). Targi IMEX należą do największych
wydarzeń targowych z zakresu MICE na świecie.
Jak co roku Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej było organizatorem polskiego stoiska
narodowego, na którym swoje oferty prezentowały regionalne Convention Bureaux, ﬁrmy zajmujące się
organizacją spotkań oraz obiekty konferencyjne. Przedstawiciele Poland Convention Bureau w trakcie trzech dni
targowych odbyli spotkania z organizatorami z Europy, Azji i Ameryki. Poza stoiskiem narodowym polskie ﬁrmy
widoczne były na stoiskach indywidualnych i grupowych w ramach większych organizacji branżowych lub
tematycznych.
Turyści z Niemiec od lat stanowią największą zagraniczną grupę docelową dla turystyki w Polsce. Kilka polskich
regionów skutecznie rywalizuje o gości zza zachodniej granicy. Są to przede wszystkim Małopolska, Dolny Śląsk,
Warmia i Mazury. W tym roku specjalne zaproszenie do niemieckich turystów skierowało województwo KujawskoPomorskie. Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Miasta Bydgoszcz, Miasta Toruń,
Bydgoszcz Convention Bureau, Toruń Convention Bureau oraz Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
zaprosili na śniadanie branżowe w Hotelu Steigenberger Frankfurter Hof, w dniu 20 maja o godz. 11:00,
przedstawicieli lokalnej branży turystycznej. Bezpośrednim pretekstem do zorganizowania spotkania stały się
nowe połączenia lotnicze Lufthansy, dzięki którym dystans pomiędzy Kujawsko-Pomorskiem a największym
niemieckim portem lotniczym we Frankfurcie nad Menem znacznie się zmniejszył. Celem spotkania była
prezentacja walorów turystycznych województwa – w tym przede wszystkim jego największych miast:
przepięknie zrewitalizowanej Bydgoszczy oraz urokliwego gotyckiego Torunia. Organizatorem akcji promocyjnej
we Frankfurcie była Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Bydgoszcz Convention Bureau i Toruń
Convention Bureau reprezentowały natomiast swoje miasta w ramach polskiego stoiska narodowego na targach
IMEX.
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