Zbieramy dane do Raportu Przemysłu
Spotkań i Wydarzeń w Polsce

Poznań Convention Bureau jak co roku zwraca się do wszystkich partnerów, członków PLOT oraz
właścicieli obiektów konferencyjnych i eventowych z prośbą o wypełnienie formularza do kolejnej
edycji Raportu Przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce.

Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce to publikacja, podejmująca próbę zdefiniowania
wielkości rynku organizacji spotkań i wydarzeń w Polsce. Opracowywany corocznie przez Polską
Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau we współpracy z miejskimi i regionalnymi
Convention Bureaux oraz z rekomendowanymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych
prezentuje zebrane wyniki dotyczące liczby i rozmiaru spotkań i wydarzeń organizowanych w Polsce.

Strona z Raportu dot. Poznania, edycja 2019

Jako Poznań Convention Bureau (Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna) odpowiadamy za
zebranie do raportu danych konferencyjnych dotyczących Poznania. Stąd też, wzorem lat ubiegłych
zwracamy się z prośbą do wszystkich partnerów oraz obiektów konferencyjnych i eventowych z
Poznania o wypełnienie formularza dotyczącego aktywności konferencyjnej (tylko wydarzenia
powyżej 50 osób) w roku 2020.

Strona z Raportu dot. Poznania, edycja 2020

W świecie COVID-19 tegoroczna edycja raportu będzie z pewnością bolesnym odzwierciedleniem
sytuacji, w której znalazła się poznańska branża spotkań. Pozwoli oszacować straty oraz wykazać na
ile w Poznaniu udało się przenieść organizację wydarzeń do internetu. Dane przekazywane
anonimowo co roku są nie tylko źródłem wiedzy, ale służą także do poprawy oceny atrakcyjności
konferencyjnej miasta i wpływają na większe możliwości jego promowania na rynku
międzynarodowym. Będą również wykorzystane do aktualizacji raportu "Wpływ Covid-19 na
przemysł spotkań w Europie", który Poland Convention Bureau POT przygotowuje w ramach
współpracy European CB Alliance & Oxford Economics.

Dane, dotyczące kongresów, konferencji, targów, wystaw, wydarzeń korporacyjnych i
motywacyjnych, zbieramy do końca stycznia 2021 r. Stosowny formularz zostal już rozesłany drogą
mailową. Będziemy bardzo wdzięczni za kontakt i informację zwrotną wszystkich, którzy otrzymali
maila z formularzem. W celu udostępnienia formularza lub uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt:

Aleksander Rudawski, Project Manager: Corporate Meetings And Initiatives
telefon: +48 790 458 530 | e-mail: a.rudawski@plot.poznan.pl

Raporty z poprzednich lat dostępne są na stronie Poland Convention Bureau:
https://www.pot.gov.pl/pl/raport-przemysl-spotkan-i-wydarzen-w-polsce
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