
TOUR SALON 2005

Ju˝ po raz 16. w Poznaniu spotkali si´ przedsta-
wiciele bran˝y turystycznej. Trwajàcy od 19 do 22
paêdziernika Tour Salon odwiedzi∏o blisko 18 tysi´cy
zwiedzajàcych, z czego 6 tysi´cy w trakcie dni poÊwi´-
conych dla przedstawicieli bran˝y. Na tak du˝ej i zna-
czàcej imprezie nie mog∏o zabraknàç Ciechocinka.
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Ponad 770 wystawców z 47 krajów przeÊciga∏o si´,
aby przyciàgnàç zwiedzajàcych do swoich stoisk. Wszy-
stkie sposoby by∏y dobre. Wyst´py zespo∏ów, konkursy
z nagrodami, degustacje regionalnych smako∏yków,
mapy i przewodniki oraz coraz bardziej popularne
prezentacje multimedialne, a nawet wizyta Miss Polonia
mia∏y zach´caç do odwiedzenia prezentowanych re-
gionów w przysz∏oÊci. Polacy coraz cz´Êciej i ch´tniej
podró˝ujà, prawie ca∏y pawilon trzeci zaj´∏y w tym
roku prezentacje narodowe. Turystów kusi∏y goràce
pla˝e, bezkrwawe safari oraz wyprawy dla ∏owców
przygód.

Po raz pierwszy na Tour Salon wyodr´bniona zosta-
∏a Wyspa Zdrowia, skupiajàca przedstawicieli cz´Êci

zw∏aszcza goÊci zagranicznych i wszystko wskazuje na
to, ˝e w przysz∏ym roku wystawców, oferujàcych takà
w∏aÊnie form´ wypoczynku, b´dzie jeszcze wi´cej. W
trakcie trwania targów, po raz ósmy z kolei odby∏ si´
Mi´dzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych TOUR
FILM. Do konkursu zg∏oszono ponad 60 filmów oraz
prezentacji multimedialnych z Chorwacji, Czech, Fran-
cji, Indii, Polski, Portugalii i Tunezji.
      Bardzo korzystnym rozwiàzaniem okaza∏o si´ prze-
znaczenie dwóch dni dla profesjonalistów. Dzi´ki temu
zarówno wystawcy, jak i przedstawiciele biur podró-
˝y zyskali dodatkowy dzieƒ na rozmowy i podpisanie
wst´pnych porozumieƒ.
      Prezentacja oferty Ciechocinka odby∏a si´ w ramach

uzdrowisk hoteli SPA i oÊrodków Wellness z Polski,
Czech, Litwy, Ukrainy i W´gier. Kolejnà nowoÊcià by-
∏a ekspozycja przygotowana przez hotele znajdujàce
si´ w historycznych zamkach, pa∏acach i dworkach.
10 wystawców reklamowa∏o si´ has∏em „Wypoczynek
z historià w tle”. Mia∏o to przyciàgnàç i przyciàga∏o
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wspólnego stoiska województwa kujawsko -pomors-
kiego. Stoisko uzdrowiska ozdobione fotografiami
du˝ego formatu oraz model t´˝ni przyciàga∏o wzrok
zwiedzajàcych, na których czeka∏y materia∏y reklamo-
we 21 sanatoriów i hoteli. Biuro Promocji Miasta przy-
gotowa∏o ca∏y zestaw materia∏ów zach´cajàcych do
odwiedzenia uzdrowiska. Obok prezentacji multime-
dialnych i filmów na p∏ytach CD i DVD nasze stoisko
oferowa∏o informatory, plany miasta, zaprezentowa-
no te˝ cieszàcy si´ du˝ym powodzeniem album „Czte-
ry pory roku”. D∏ugoletnià tradycj´ kurortu podkreÊla-

∏y zestawy kart pocztowych przedstawiajàcych Ciecho-
cinek sprzed lat oraz komplety grafik autorstwa Z.
Szmidta i W. Pietruka. W podj´ciu w∏aÊciwej decyzji o
wyborze miejsca na sp´dzenie urlopu mia∏y te˝ pomóc
liczne gad˝ety, takie jak znaczki z herbem Ciechocin-
ka czy torby z nadrukiem t´˝ni. O zainteresowaniu
naszym uzdrowiskiem mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e materia-
∏y reklamowe zarówno miasta, jak i poszczególnych
obiektów szybko znika∏y ze stoika, nie brakowa∏o te˝
osób chcàcych dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o mo˝li-
woÊciach sp´dzenia urlopu w Ciechocinku.    Red.

fot. J. Hawik


