PLOT - kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) zostało założone w 2003 roku z
inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich
instytucji i przedsiębiorstw, związanych z turystyką.
Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną,
instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie
dla lokalnego rynku turystycznego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy blisko 60 członków.
PLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji
poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach
turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz
poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów.
Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury
turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.
Wspólne działania członków PLOT przynoszą już pierwsze efekty. Poznań, znany dotychczas przede
wszystkim jako miasto turystyki biznesowej - polskie centrum targów i kongresów, staje się również
coraz bardziej popularnym miejscem docelowym dla wyjazdów weekendowych oraz krótkich podróży
w ramach turystyki miejskiej. Dzięki akcjom promocyjnym przeprowadzanym m.in. przez PLOT
wzrasta także zainteresowanie mieszkańców Berlina i Brandenburgii ofertą kulturalną,
gastronomiczną i handlową Poznania, a mieszkańców Poznania ofertą aktywnego wypoczynku
weekendowego w podpoznańskich gminach. Liczne działania promocyjne PLOT kierowane są także
do mieszkańców innych regionów Polski.
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Przewodczniąca Rady: Barbara Surma (Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Gastronomii)
Wiceprzewodniczący Rady: Tomasz J. Kayser (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania)
Andrzej Byrt (Prezes Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie)
Grażyna Głowacka (Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki Rady Powiatu
Poznańskiego)
Jerzy Lechnerowski (Burmistrz Miasta Kórnika)
Marek Kaszewski (Dyrektor Hotelu Mercure Poznań)
Tomasz Łęcki (Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina)
Jarosław Suwała (właściciel Hotelu Vivaldi)
Andrzej Żołądkowski (Gospoda pod Koziołkami, Poznań)

Skład Zarządu PLOT
●

Prezes Zarządu: Jan Mazurczak

Zarząd Stowarzyszenia został wybrany przez Radę Stowarzyszenia w dniu 8 lutego 2012 roku.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Skład Komisji Rewizyjnej PLOT
●
●
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Przewodniczący: Grzegorz Wojtera (Wójt Gminy Suchy Las)
Członek: Karola Napierała (Prezes Zarządu Hotelu EDISON sp. z o.o.)
Członek: Karolina Gnusowska-Weiss (Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Izby Turystyki)

Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zebranie w 2012 roku. Kadencja Komisji trwa dwa
lata.

