Materiały promocyjne - dystrybucja

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi publikacjami o mieście. Poniżej znajdziecie Państwo
listę dostępnych materiałów promocyjnych.
Materiały w wersji drukowanej dostępne są w dla zapytań indywidualnych :
●

●

dla zapytań indywidualnych i konferencji (do 500 szt.) - Centrum Informacji Miejskiej i jego filiach
na Starym Rynku, dworcu i lotnisku
dla hoteli i konferencji (powyżej 500 szt.) - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, pl.
Kolegiacki 17, II p., pokój 204
Przy zamówieniach powyżej 50 szt. zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza, po jego
wypełnieniu w przeciągu 2-3 dni otrzymacie Państwo inforamcję zwrotą odnośnie terminu odbioru
materiałów.
Prosimy o zabranie z sobą torby do spakowania i przeniesienia materiałów.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Materiały można również pobrać w wersjach elektronicznych (pdf):
●

●

Poznań Najkrócej - folder (format DL) z opise atrakcji turystycznych, historycznych
i gastronomicznych, dostępny w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim,
francuskim, rosyjskim
Szczegółowy plan miasta składany (format A3) z opisami 22
najważniejszych atrakcji turystycznych w języku polskim, angielskim i niemieckim
*powyższe materiały są do siebie zbliżone tematycznie*

●

●

●

●

●

Szczegółowy plan miasta wydzierany (format A3) z opisami 22 najważniejszych atrakcji
turystycznych w języku polskim, angielskim i niemieckim lub francuskim, hiszpańskim i rosyjskim
Piwny Poznań (format A6) – autorskie rekomendacje kilkunastu lokali w Poznaniu z opisami w
języku polskim i angielskim (obecnie dostępny tylko w wersji pdf).
Okolice Poznania (format A5, składany) - opis wybranych atrakcji turystycznych okolic Poznania;
dostępne w wersji polskiej oraz angielskiej (obecnie dostępny tylko w wersji pdf)
Muzea i ekspozycje (format A3, składany do formatu A6) - opis wybranych muzeów i ekspozycji
wraz z ich największymi atrakcjami, dostępny w wersji polsko/angielskiej
Legendy poznańskie (format DL) - opis najważniejszych legend z Poznania, dostępny w wersji
polsko/angielsko/niemieckiej

Informacje praktyczne:
●

Realizacja zamówienia trwa do kilku dni. Po otrzymaniu przesłanego e-mailem potwierdzenia,
materiały można odebrać w jednym z poniższych adresów.

Adresy odbioru materiałów (po wcześniejszym ustaleniu terminu jego odbioru):
●
●
●

Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii)
Centrum Informacji Turystycznej, Stary Rynek 59/60
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, pl. Kolegiacki 17, II p., pokój 203

Więcej informacji:
●
●

Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44 - tel. +48 61 851 96 45
Centrum Informacji Turystycznej, Stary Rynek 59/60 - tel. +48 61 852 61 56

