Tour Salon już wkrótce!

Targi TOUR SALON (9-11.02.2018) to okazja aby odbyć podróż dookoła świata bez ruszania się z
Poznania. W tym roku na targach obecne będą podmioty z Dominikany, Grecji, Hiszpanii, Włoch,
Węgier czy Niemiec. Nie zabraknie także reprezentacji polskich lokalnych oraz regionalnych
organizacji turystycznych, które zachęcać będą do zwiedzania naszego kraju. Co jeszcze
przygotowali organizatorzy dla zwiedzających?

Cały świat w zasięgu ręki
29. edycja targów TOUR SALON to okazja aby zapoznać się z ofertą licznych podmiotów
turystycznych, które zaprezentują swoje oferty i produkty. Wśród zgłoszonych firm są zarówno biura
podróży, touroperatorzy z Polski i zagranicy, firmy świadczące usługi turystyczne, hotele, ośrodki
spa, a także lokalne i regionalne organizacje turystyczne.

Dwie hale Międzynarodowych Targów Poznański wypełnią się reprezentantami z takich krajów jak
Gruzja, Indie, Niemcy, Ukraina, Węgry czy Włochy. Liczne grono uczestników będzie także
reprezentować Polskę i promować ofertę naszego kraju.
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Dla każdego coś dobrego
Jak co roku zakres tematyczny targów TOUR SALON jest bardzo rozbudowany. Na targach pojawią
się stoiska narodowych i regionalnych organizacji promocji turystycznej, gdzie znajdziemy także
oferty miast, gmin czy powiatów, oraz informacje na temat muzeów czy szlaków turystycznych.
Miłośnicy relaksu znajdą informacje o ośrodkach Wellness & SPA, uzdrowiskach oraz sanatoriach. Z
kolei fani aktywnego spędzania wolnego czasu będą mieli okazję zapoznać się z ofertą organizatorów
wypraw ekstremalnych, producentów sprzętu turystycznego i sportowego oraz z nowymi trendami w
sportach wodnych, naziemnych oraz powietrznych.

Szeroką ofertę zaprezentują także touroperatorzy oraz biura podrózy. Znajdziemy wśród nich firmy
specjalizujące się w turystyce pielgrzymkowej, turystyce LGBT, turystyce młodzieżowej, medycznej
czy industrialnej. TOUR SALON to także szeroki przekrój firm oferujących zakwaterowanie (hotele,
pensjonaty) czy firm transportowych (linie lotnicze, przewoźnicy kolejowi). Nie zabraknie także
wydawnictw oraz portali internetowych zajmujących się turystyką. Nowością będzie strefa NEW
TECH - NEW TRAVEL prezentująca najnowsze rozwiązania technologiczne dla turystyki, a także
przestrzeń z akcesoriami turystycznymi. W tym samym czasie odbywać będą się targi RYBOMANIA,
KNIEJE oraz BOATEX.
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Strefa dla biznesu i profesjonalistów
Podczas TOUR SALONU działać będzie Strefa Biznesu, w której zapewniony będzie spokój oraz
komfort potrzebny przy biznesowych rozmowach. Uruchomiony zostanie także Biznes Planner,
specjalne narzędzie ułatwiające umawianie spotkań B2B podczas wydarzenia. Pozwoli to na
dokładne zaplanowanie spotkań podczas tych kilku intensywnych dni. Nie zabraknie także wydarzeń
dla profesjonalistów, w programie pojawią się m.in. bezpłatne warsztaty dla biur podrózy.
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Festiwal Podróżniczy "Śladami Marzeń"
Od wielu lat TOUR SALONOWI towarzyszy Festiwal Podróżniczy "Śladami Marzeń". Podczas
festiwalu będzie można wysłuchać wielu interesujących prelekcji, wziąć udział w warsztatach i
spotkaniach z podróżnikami i turystycznymi ekspertami. Organizatorzy zapewniają, że podczas
festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie, będą opowieści z końca świata, filmy, przygody, a to
wszystko w podróżniczej i inspirującej atmosferze.
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Więcej informacji o TOUR SALONIE znajdziesz na
www.TOUR-SALON.pl
oraz na
www.facebook.com/tour.salon

