Materiały promocyjne - dystrybucja

Poniżej znajduje się lista materiałów promocyjnych, które zawierają informacje turystyczne na temat
Poznania i okolic. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami dystrybucji materiałów oraz o
skorzystanie z formularza zamówienia.

Materiały promocyjne

●

●

●

zapytania indywidualne (do 50 sztuk materiałów łącznie): odbiór możliwy w
Informacji Turystycznej na Starym Rynku, na Dworcu PKP oraz na Lotnisku
Ławica
do 500 sztuk materiałów ŁĄCZNIE: odbiór w Informacji Turystycznej na
Starym Rynku (Stary Rynek 59/60)
powyżej 500 sztuk materiałów ŁĄCZNIE oraz obiekty noclegowe (hotele,
hostele): odbiór w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (termin i
miejsce odbioru zostaną podane po złożeniu zamówienia)

Organizatorzy konferencji, szkoleń, spotkań oraz instytucje kultury
Organizatorzy konferencji i wydarzeń oraz instytucje kultury mogą nieodpłatnie
zamawiać następujące materiały:
●

●

plan miasta Poznania (wydzierany, składany)
przewodnik Poznań najkrócej

▶️ Formularz zamówienia

Obiekty noclegowe: HOTELE i HOSTELE

1. Dla hoteli i hosteli nie będących członkami Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej dostępne są następujące bezpłatne materiały (wydawane w
określonej przez PLOT ilości):

●

●

plan miasta Poznania
Mapa z przewodnikiem "Poznań najkrócej"

W przypadku zamówienia powyżej określonej przez PLOT dla każdego hotelu i
hostelu ilości, istnieje możliwość odpłatnego zamówienia materiałów (30 gr za
sztukę brutto).

2. Dla hoteli i hosteli będących członkami Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej dostępne są następujące darmowe materiały promocyjne:
●

●

●

plan miasta Poznania (wydzierany)
Mapa z przewodnikiem "Poznań najkrócej"
pozostałe materiały (w zależności od dostępności: Atrakcje turystyczne okolic
Poznania, Muzea i ekspozycje w Poznaniu, Poznań na każdą kieszeń, Przewodnik
kulinarny)

3. Pozostałe obiekty noclegowe (apartamenty, pensjonaty, pokoje gościnne)
mogą zamawiać materiały promocyjne WYŁĄCZNIE ODPŁATNIE (30 gr brutto
za sztukę). W przypadku chęci złożenia zamówienia prosimy o kontakt na adres:
biuro@plot.poznan.pl

Materiały w wersji drukowanej ▶️ Formularz zamówienia

Przy zamówieniach powyżej 50 szt. prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.
Po jego wypełnieniu w przeciągu 2-3 dni otrzymacie Państwo informację zwrotą na podany

w formularzu adres e-mail, dotyczącą terminu odbioru materiałów. Niestety w zdecydowanej
większości przypadków nie jesteśmy w stanie realizować zamówień "od ręki" - materiały
dowozimy z magazynu wedle zapotrzebowania. Prosimy o zabranie z sobą torby do
spakowania i przeniesienia materiałów.
PLOT zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby zamówionych materiałow i
ostatecznej decyzji czy zamowienie będzie zrealizowane w całości.
Niestety nie mamy możliwości dostarczenia materiałów do Państwa siedziby.

Więcej informacji:
●

●

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Wielka 18/10 - tel. +48 61 878 55 06
Informacja Turystyczna, Stary Rynek 59/60 - tel. +48 61 852 61 56



Materiały dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej (pliki pdf)

Zapraszamy do skorzystania z naszych wydawnictw w wersji elektronicznej. Poniższe wydawnictwa
nie zawsze są dostępne w wersji drukowanej.

●

●

Mapa z przewodnikiem "Poznań Najkrócej" - folder wraz ze szczegółowym planem
centrum miasta (format B3, składany do B6) z opisem atrakcji turystycznych, historycznych
i gastronomicznych, dostępny w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
francuskim, rosyjskim, hebrajskim, duńskim, chińskim
"Poznań najkrócej" (format DL) - folder z opisem atrakcji turystycznych, historycznych
i gastronomicznych, dostępny w wersji angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, szwedzkiej, norweskiej,
holenderskiej

Porady: "Poznań najkrócej" i plan centrum są bardzo zbliżone tematycznie. W przypadku zamawiania
wydawnictw drukowanych, proponujemy wybór jednego rodzaju z powyższych dwóch.

●

●

●

●

●

Poznań i okolice dla dzieci (format A5) - przewodnik prezentujący atrakcje dla rodzin z dziećmi
w Poznaniu i okolicach, wzbogacony o gry i zabawy dla dzieci (m.in. rebusy, krzyżówki,
kolorowanki); dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Atrakcje turystyczne - okolice Poznania (format B6) - folder prezentujący wybrane atrakcje
turystyczne okolic Poznania; dostępny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej
Muzea i ekspozycje w Poznaniu (format A3, składany do formatu A6) - opis wybranych muzeów i
ekspozycji wraz z ich największymi atrakcjami, dostępny w wersji polsko/angielskiej
Poznań na każdą kieszeń (format DL) - budżetowe propozycje spędzenia czasu w Poznaniu,
ulotka dostępna w wersji polskiej, angielskiej i angielskiej
Przewodnik po fortyfikacjach Poznania (format B6) - folder prezentujący poznańskie

fortyfikacje dostępne do zwiedzania, dostępny w wersji polskiej;

Materiały dostępne TYLKO w wersji elektronicznej (pdf)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Poznań i okolice dla dzieci (format B6) - folder prezentujący wybrane atrakcje dla rodzin z
dziećmi w Poznaniu i aglomeracji, dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Szczegółowy plan centrum miasta (format A3 składany do A6) z opisami 22
najważniejszych atrakcji turystycznych w języku polskim, angielskim i niemieckim
Szczegółowy plan centrum miasta wydzierany (format A3) z opisami 22 najważniejszych
atrakcji turystycznych w języku polskim, angielskim i niemieckim lub francuskim, hiszpańskim i
rosyjskim
Poznań najkrócej (format DL) - folder z opisem atrakcji turystycznych, historycznych
i gastronomicznych, dostępny w wersji polskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej,
Legenda o poznańskich koziołkach (format DL) - ulotka prezentująca jedną z
najpopularniejszych poznańskich legend wzbogacona o niezwykłe ilustracje, dostępna w wersji
polsko/angielsko/niemieckiej
Legendy poznańskie (format DL) - prezentacja najważniejszych legend o Poznaniu, folder
dostępny w wersji polsko/angielsko/niemieckiej, (dostępny tylko w wersji pdf)
Okolice Poznania mapa turystyczna (składana) - opis wybranych atrakcji turystycznych okolic
Poznania oraz schematyczna mapa; dostępne w wersji polsko/angielskiej: strona 1 - opis, strona 2 mapa (dostępny tylko w wersji pdf)
Okolice Poznania rysowana mapa (składana) - opis wybranych atrakcji turystycznych okolic
Poznania wraz z rysunkami oraz rysowana schematyczna mapa; dostępne w wersji
polsko/angielskiej (dostępny tylko w wersji pdf)
Tematyczne Trasy Turystyczne (format DL) - propozycja ciekawego i samodzielnego zwiedzania
Poznania zależnie od zainteresowań, dostępne w wersji polsko/angielsko/niemieckiej, 6 tras
tematycznych do wyboru: Trasa 1 - Najstarszy Poznań, Trasa 2 - Stare Miasto, Trasa 3 - Poznań
XIX-wieczny, Trasa 4 - Śladami fortyfikacji miejskich, Trasa 5 - Szlakiem modernizmu, Trasa 6 Zielony Poznań (dostępne tylko w wersji pdf)
Piwny Poznań (format A6) – autorskie rekomendacje kilkunastu lokali w Poznaniu z opisami w
języku polskim i angielskim (dostępny tylko w wersji pdf)
Restauracje, bary i kawiarnie w Poznaniu i okolicach (format A6) - opis rekomendowanych
przez PLOT obiektów gastronomicznych Poznania i okolic, dostępny w wersji polskiej
Luboński Szlak Architektury Przemysłowej (format A3 składany do A6) - opis zachowanych do
dziś zabytkowych budynków fabrycznych, dostępny w wersji polskiej

Polecamy również ulotki prezentujące trasy wycieczkowe do samodzielnego zwiedzania
opublikowane przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. W celu otrzymania ulotek prosimy o
kontakt z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

●
●
●
●

Trakt Królewsko-Cesarski, dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Ostrów Tumski, dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Stare Miasto, dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Śródmieście (od Placu Wolności do Dzielnicy Zamkowej), dostępny w wersji polskiej i angielskiej

oraz dla tych, którzy chcą pogłębić zwiedzanie:
●
●
●

Śródka, Chwaliszewo, dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Wzgórze Św. Wojciecha, Piaski i Grobla, dostępny w wersji polskiej i angielskiej
Śródmieście (szlaki uzupełniające), dostępny w wersji polskiej i angielskiej

