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Spektrum wystawców

•  Organizatorzy podróży,  
biura podróży

•  Rejony turystyczne w kraju i za 
granicą

•  Hotele, schroniska młodzieżowe, 
kwatery dla rodzin z dziećmi

•  Organizatorzy usług  
komunikacyjnych

• Oferenci rejsów

• Sanatoria i obiekty wellness

•  Caravany & pojazdy turystyczne

•  Obsługa campingów, organiz-
atorzy czasu wolnego i imprez 
rekreacyjnych pod gołym niebem

• Aktywny wypoczynek

•  Podmioty, prowadzące doradztwo

Gl-ówne tematy targów

Aktywny urlop na calĺym świecie

Urlop z rodzi n
�
a

Podróz· do Niemiec

Caravaning i camping

Fascynuj
�
ace Alpy

Organizacja rejsów

Saksończyk bardzo lubi podróżować …
… jak i odwiedzać na początku stycznia targi turysty-
czne, odbywające się w stolicy Saksonii. Wydający na  
urlop 1,22 miliardów Europ w roku, skorzy do zakupów 
mieszkańcy Drezna z chęcią rezerwują wyjazdy. Podczas 
targów turystycznych w Dreźnie organizatorzy biorą to 
pod uwagę i dzięki szerokiemu zakresowi informacji 
i możliwości porównania najciekawszych ofert budzą 
wśród odwiedzających chęć podróżowania. Podążają za 
trendem, by rezerwację poprzedzało doradztwo osobiste.

Cieszymy się z Państwa udziału w targach!

Podsumowanie  
Targów Turystycznych 2018

Wystawcy: ponad 400
Goście: ponad 33.000
Powierzchnia  
wystawiennicza:  ponad 20.000 m2

(Całkowita powierzchnia targów)
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Ukryte perły i znane na całym świecie 
atrakcje turystyczne, imponujące miasta 
i dziewicze krajobrazy z malowniczymi 
wybrzeżami, plażami i bajkowymi  
lasami – zalety Go  East! zaprasza na 
odkrycie niespotykanych skarbów  
Europy Wschodniej i Bałtyku, informuje 
o najpiękniejszych miejscach wypoc-
zynkowych i prezentuje kompleksowe 
oferty turystyczne.
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co przekonuje o rol i i skutecznos' ci  
targów podróz

.
niczych 

•    95 % gości ocenia targi dobrze lub bardzo dobrze
•    20 % ankietowanych dokonało zakupów/rezerwacji  

na targach, w sumie 56 % prawdopodobnie  
zainwestuje w targi

•    2/3 chciało rozpocząć działalność handlową z  
konkretnymi wystawcami

•    98 % wystawców poleciłoby targi swoim znajomym*

*Dane z ankiety, którą objęto wystawców i gości

Pojazd rodzinny lub przyczepa kompak-
towa, kamper lub częściowo zintegro-
wany pojazd, przyczepa czasowa lub 
luksusowy pojazd turystyczny – w hali 1 
znajduje się wszystko, co daje bezgra-
niczną wolność na kółkach.

home is where you park it



Wielostronny  
program ramowy

W celu przedstawienia gościom infor-
macji i zapewnienia rozrywki na targach 
zorganizowano kilka punktów, tak zwa-
nych kin pod chmurką. Głównym punk-
tem przyciągającym obserwatorów i 
słuchaczy jest estrada, na której od-
bywają się wykłady, imprezy muzyczne 
oraz loteria z cennymi nagrodami. Fo
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Zaleta lokal izacj i -  miasto Drezno

•   chętni do podróży i zakupów mieszkańcy stolicy Saksonii
•   wystawcy potwierdzają szczególną radość gości z  

rezerwacji dokonanych bezpośrednio na targach
•   magnes kulturalny i jedno z najpiękniejszych miast w 

Europie
•   pozytywny rozwój demokratyczny, długoletnia stolica 

narodzin 
•   25 lata targów podróżniczych — zamiłowanie miesz-

kańców Drezna do podroży trwa nieprzerwanie
•   jednolity charakter branży i niezwykle wysoka jakość 

wystawców od nowej edycji w roku 2016
•   szeroki zasięg oraz medialna różnorodność reklamy w  

regionie oraz niepowtarzalny pakiet medialny w rezulta-
cie przynależności do grupy medialnej DDV Mediengruppe
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Zarezerwuj czas juz· teraz!

MESSE DRESDEN (TARGI W DREŹNIE)

Ostragehege znajduje się jedynie kilka minut tramwajem 
od historycznego centrum Drezna. MESSE DRESDEN 
to atrakcyjne miejsce organizacji imprez – niespotyka-
na architektura, łącząca klimat historycznych budowli 
przemysłowych z nowoczesnością dnia dzisiejszego  
stanowi doskonałą oprawę dla corocznych targów turys-
tycznych.

Organizator

Spółka organizująca targi ORTEC aktywnie 
działa w Dreźnie już od 28 lat, a od roku 
2012 jest uhonorowana pieczęcią jakości 
ServiceQ. Dzięki procesom, dla których wy-
dano certyfikaty ISO, gwarantujemy zarów-
no wystawcom, jak i gościom, najwyższą  
jakość i pełne zorientowanie na klienta.

 ORTEC Messe und Kongress GmbH · Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden 
T [0351] 315 33 0, www.ortec.de, info@ortec.de
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