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W dniach 11-15 marca 2005 roku w Berlinie odby-
∏y si´ Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2005.
Doroczne, wielkie Êwi´to Êwiatowego przemys∏u turys-
tycznego. ITB to najwi´ksze, najwa˝niejsze i najbardziej
presti˝owe targi turystyczne na Êwiecie. Rok rocznie
przyciàgajà one rekordowà liczb´ wystawców i zwiedza-
jàcych.

Has∏em przewodnim polskiego wystàpienia by∏o
„SPOTKAJMY SI¢ W POLSCE”, a regionem partnerskim
Makroregion Âlàsk (Dolny Âlàsk, Górny Âlàsk i Âlàsk
Opolski). Polskie stoisko narodowe organizowane jest
na targach ITB ju˝ od 18 lat. Od szeÊciu zajmuje ono
hal´ wystawienniczà 15.1. o ∏àcznej powierzchni 1.472
m². W roku bie˝àcym na polskim stoisku swojà ofert´
zaprezentowa∏o ponad 100 wystawców z ca∏ej Polski
(szesnaÊcie regionów, biura podró˝y, hotele, zrzesze-
nia i stowarzyszenia turystyczne, elektroniczne systemy
informacji turystycznej i inne jednostki).

W roku bie˝àcym ju˝ po raz drugi (kolejny rok z
rz´du) polskie stoisko narodowe otrzyma∏o pierwsze
miejsce dla najlepszego wystawcy w kategorii „EUROPA”.
Oceniano kompetencje obs∏ugi, imprezy towarzyszàce
prezentacji, stoiska oraz kreatywnoÊç i ogólne wra˝enia.
O tej presti˝owej nagrodzie ju˝ tego samego dnia po-
informowa∏y polskie media. Wiele pozytywnych artyku-
∏ów o Polsce ukaza∏o si´ tak˝e w prasie niemieckiej.

Ciechocinek zaprezentowa∏ swojà ofert´ razem z
wieloma obiektami sanatoryjnymi i hotelowymi z na-
szego miasta oraz Starostwem Powiatowym w Aleksan-
drowie Kujawskim. By∏y to rekordowe targi, jeÊli chodzi

o liczb´ uczestników na naszym stoisku razem z miastem
uczestniczy∏o 18 podmiotów. Przedstawi∏y one bogatà
ofert´ reklamowà: informatory, foldery reklamowe,
prezentacje multimedialne, kalendarze, gad˝ety rekla-
mowe etc. Biuro Promocji znakomicie uzupe∏nia∏o ich
ofert´ materia∏ami informacyjnymi o Ciechocinku w
postaci filmów DVD, prezentacji multimedialnych, pla-
nów miasta, folderów. Wszystkie materia∏y by∏y w nie-
mieckiej i polskiej wersji j´zykowej, a ich wysokie walory
estetyczne zosta∏y zauwa˝one przez wymagajàcych nie-
mieckich zwiedzajàcych. Nasza oferta cieszy∏a si´ du˝ym
powodzeniem, wielu zwiedzajàcych by∏o ju˝ w Ciecho-
cinku i deklarowa∏o ch´ç ponownego odwiedzenia na-
szego miasta; innych wyraênie interesowa∏y walory lecz-
nicze i wypoczynkowe. Pytano przede wszystkim o baz´
turystyczno-wypoczynkowà, o schorzenia leczone w
Ciechocinku, o poziom Êwiadczonych us∏ug, o mo˝li-
woÊç sp´dzenia wolnego czasu. O du˝ym zaintereso-
waniu naszà ofertà Êwiadczy∏ fakt rozdysponowania w
ciàgu 5 dni targów wszystkich materia∏ów reklamowych,
jakimi dysponowa∏o stoisko Ciechocinka.

Ju˝ teraz mo˝emy powiedzieç o dobrym zaprezento-
waniu si´ naszego uzdrowiska na Mi´dzynarodowych
Targach Turystycznych ITB 2005 w Berlinie dzi´ki sy-
gna∏om p∏ynàcym od wystawców naszego stoiska, przyj-
mujàcych pierwszych GoÊci z Niemiec, którzy wybrali
przyjazd do Ciechocinka zach´ceni profesjonalnym za-
prezentowaniem naszej oferty.
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