
Miêdzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2010

Poznañ, 20–23.10.2010

W dniach 20–23 paŸdziernika br. w Poznaniu na terenie
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich (MTP) odby³a siê
dwudziesta pierwsza edycja Miêdzynarodowych Targów
Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2010.

Targi Tour Salon co roku gromadz¹ wystawców z kil-
kudziesiêciu krajów oraz wielotysiêczn¹ publicznoœæ.
Tegoroczna edycja zgromadzi³a 760 wystawców, z ponad
30 krajów. Odnotowano wzrost liczby zwiedzaj¹cych w
stosunku do roku ubieg³ego o blisko 20%. Spoœród 30 000
zwiedzaj¹cych po³owê stanowili profesjonaliœci odwie-
dzaj¹cy targi podczas dwóch pierwszych dni bran¿owych.
Imprezê swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni³o tak¿e wielu ambasa-
dorów, przedstawicieli zagranicznych ministerstw oraz
organizacji turystycznych.

Honorowy patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ objê³o
Ministerstwo Sportu i Turystyki, prezydent Miasta
Poznania, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska
Izba Turystyki.

Krajem partnerskim Tour Salon 2010 by³a warta wiêk-
szego zainteresowania turystów, urzekaj¹ca piêknem i ró¿-
norodnoœci¹ Bu³garia, zaœ Regionem Partnerskim tej edycji
zosta³o Mazowsze, które przedstawi³o ofertê turystyczn¹
województwa, zachêcaj¹c do poznania jego walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych. Prezentacja województwa
mazowieckiego odwo³ywa³a siê przede wszystkim do
obchodzonej w tym roku 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina.

Pierwsze dwa dni Tour Salon przewidziane zosta³y na
spotkania bran¿owe profesjonalistów, natomiast kolejne –
dla wszystkich zainteresowanych.

Tour Salon jest miejscem prezentacji licznych polskich
regionów oraz krajów z ca³ego œwiata, ofert oraz atrakcji
turystycznych na najbli¿sze sezony, a tak¿e spotkañ bizne-
sowych i nawi¹zywania nowych kontaktów handlowych
miêdzy przedstawicielami bran¿y. Bardzo ciekaw¹ inicja-
tyw¹ jest wprowadzenie Bussines Plannera, polegaj¹cego
na wczeœniejszym aran¿owaniu spotkañ dla zainteresowa-
nych. W ramach targów tradycyjnie zosta³y wydzielone
przestrzenie specjalne: WySPA Zdrowia, gdzie zaprezento-
wane zosta³y najnowsze oferty obiektów SPA i wellness,
uzdrowisk, sanatoriów i hoteli; Turystyka Biznesowa, pre-
zentuj¹ca obiekty z salami konferencyjnymi, centra konfe-
rencyjne i sprzêt do ich obs³ugi; Turystyka Aktywna –
Extreme oraz Ekspozycja Autokarów. Rozwiniêty zosta³
równie¿ projekt Port Lotniczy Tour Salon, na którym poja-
wili siê przewoŸnicy lotniczy.

W programie targów znalaz³y siê tradycyjnie liczne
tematyczne konferencje i warsztaty zorganizowane przez
Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹, Polsk¹ Izbê Turystyki,
Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organiza-
cje Turystyczne oraz Polskie Oœrodki Informacji Tury-
stycznej, jak równie¿ prezentacje, pokazy i konkursy
przygotowane przez wystawców zarówno z Polski, jak i z
zagranicy.
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Ryc. 1. Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Fot. M. Kowalska



Jak co roku na Tour Salon odby³ siê Przegl¹d Ksi¹¿ki

Krajoznawczej i Turystycznej, w którym udzia³ wziêli
wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej, autorzy,
zwi¹zki twórcze i organizacje spo³eczne.

W tym roku, we wspó³pracy z portalem turystyczno-
-podró¿niczym Tubylismy.pl odby³ siê I Poznañski Festi-
wal Podró¿y i Fotografii. Mo¿na by³o w ramach niego
odbyæ, ciesz¹cy siê ogromnym zainteresowaniem, przy-
spieszony kurs fotografii.

Targi stworzy³y równie¿ mo¿liwoœæ spotkania publicz-
noœci ze znanymi podró¿nikami. Marek Kamiñski, podczas
spotkania Jak niemo¿liwe sta³o siê mo¿liwe. Wyprawy na

krañce marzeñ zaprezentowa³ m.in. film Kamiñski i Mela

razem na biegun. Jacek Pa³kiewicz podpisywa³ swoje
ksi¹¿ki, a Conrado Moreno promowa³ przewodnik Mój

Madryt. Niezwykle interesuj¹ce by³y równie¿ spotkania z
tegorocznymi zdobywczyniami Korony Ziemi – Martyn¹
Wojciechowsk¹ i Ann¹ Lichot¹.

Na Tour Salon zorganizowano ciesz¹c¹ siê zaintereso-
waniem g³ównie m³odszych uczestników Wioskê Indiañ-
sk¹. Odby³y siê tak¿e Otwarte Mistrzostwa Polski w Speed

Badmintonie, podczas których mo¿na by³o skorzystaæ z
bezp³atnej nauki gry pod opiek¹ wykwalifikowanych
instruktorów, wygraæ atrakcyjne nagrody oraz obejrzeæ w
akcji najlepszych zawodników œwiatowej czo³ówki.

Targi Tour Salon s¹ równie¿ corocznie miejscem wrê-
czenia nagród i wyró¿nieñ podmiotom szczególnie zas³u-
¿onym dla turystyki.

Polska Izba Turystyki we wspó³pracy z Miêdzynarodo-
wymi Targami Poznañskimi nagrodzi³a za najlepsz¹
wspó³pracê z samorz¹dami Departament Edukacji, Sportu
i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pod-
laskiego. Natomiast w kategorii za najlepsz¹ promocjê

poza granicami kraju nagroda trafi³a do Biura Podró¿y
Escape Travel Ltd. Serwis otoWakacje.pl i Polska Organi-
zacja Turystyczna w Konkursie na najlepszy produkt tury-

styczny 2010 – wybór internautów nagrodzili Szlak Orlich
Gniazd, który zdoby³ najwiêksz¹ liczbê g³osów. Wrêczone
zosta³y równie¿ nagrody w presti¿owym rankingu Z³otej

50 Rynku Turystycznego. W kategorii du¿ych firm nagrodê
otrzyma³o Biuro Podró¿y Grecos Holiday, w kategorii fir-
my œredniej nagroda trafi³a do Biura Podró¿y Activ Tours

Reisen oraz TBP Trapers, a wœród firm ma³ych pierwsze
miejsce zajê³o Net Studio.

Novum na tegorocznych targach by³o przyznanie
Z³otych Medali Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
dla najlepszych produktów turystycznych. Wyró¿nienie to
jest przyznawane przez MTP od prawie 30 lat i podkreœla
walory, nowoczesnoœæ i innowacyjnoœæ nagrodzonych pro-
duktów oraz jest wsparciem marketingowym dla firm. Tro-
fea zdoby³y: Ma³opolska Wieœ Pachn¹ca Zio³ami – zg³o-
szona przez S¹deck¹ Organizacjê Turystyczn¹ z Nowego
S¹cza, Twierdza Toruñ, Fort IV – zg³oszona przez Kujaw-
sko-Pomorsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ z Bydgoszczy
oraz Szlak Zabytków Techniki – zaproponowany do Z³ote-
go Medalu przez Œl¹sk¹ Organizacjê Turystyczn¹ z Kato-
wic.

Statuetk¹ Acanthus Aureus nagrodzono stoiska najle-
piej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii
marketingowej firmy podczas targów. Celem konkursu jest
wyró¿nienie najlepszych rozwi¹zañ architektonicznych,
graficznych, które sprzyjaj¹ bezpoœredniej komunikacji z
klientem i podkreœlaj¹ pozytywny wizerunek firmy. Wœród
nagrodzonych w konkursie Acanthus Aureus na Targach
Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2010

znalaz³y siê stoiska: Zachodniopomorska Regionalna
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Ryc. 2. Pracownicy Muzeum Geologicznego PIG-PIB prowadz¹ konkursy wiedzy o œrodowisku. Fot. A. Szymkowiak



Organizacja Turystyczna, Województwo pomorskie, Gmi-
na Miasto Ustka, Wielkopolska Organizacja Turystyczna,
£ódŸ i Region £ódzki Urz¹d Marsza³kowski w £odzi,
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Ma³opol-
ska Organizacja Turystyczna i Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Ma³opolskiego, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubelskiego, Samorz¹d Województwa
Mazowieckiego, Œl¹ska Organizacja Turystyczna oraz
Biuro Turystyki ZNP Logostour.

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Insty-
tut Badawczy w tego typu imprezie bra³ udzia³ po raz drugi,
prezentuj¹c na stoisku swoje dokonania oraz ofertê z
zakresu geoturystyki i edukacji geologicznej. Mo¿na by³o
zapoznaæ siê z g³ównymi za³o¿eniami tej dziedziny oraz
mo¿liwoœciami jej rozwoju w Polsce. Instytut deklarowa³
pomoc merytoryczn¹ w organizacji geoturystyki w kraju,
ofiarowuj¹c wiedzê geologiczn¹ i doœwiadczenie w projek-
towaniu i organizowaniu ró¿nego typu przedsiêwziêæ geo-
turystycznych. Zaprezentowano postery informacyjne o
dzia³alnoœci instytutu w zakresie ochrony i popularyzacji
przyrody nieo¿ywionej kraju, jak równie¿ GeoTropy –
popularno-naukowe tablice informacyjne, opisuj¹ce w
prosty i ciekawy sposób wybrane zagadnienia geologiczne,
charakterystyczne dla danego regionu, m.in. procesy
kszta³tuj¹ce powierzchniê Polski, bogactwa naturalne kra-
ju czy œwiat skamienia³oœci. Zainteresowani mog¹ zwróciæ
siê do instytutu o opracowanie GeoTropu dla swojego
regionu.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ spotkania i uzy-
skania informacji od dr. Piotra Szreka, p.o. kierownika

Muzeum Geologicznego PIG-PIB, jednego z autorów sen-
sacyjnego odkrycia tropów tetrapoda. Piotr Szrek udziela³
informacji o niezwyk³ym znalezisku tego pierwszego krê-
gowca, który wyszed³ na l¹d w œrodkowym dewonie, a któ-
rego œlady znaleziono w Górach Œwiêtokrzyskich.
Zaprezentowaliœmy tak¿e odlew tropu tetrapoda, który cie-
szy³ siê ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych.

Dla zainteresowanych przygotowane zosta³y dwie
œcie¿ki geologiczne, które w wirtualnej rzeczywistoœci
mo¿na by³o zwiedzaæ na naszym stoisku. Œcie¿ka geolo-
giczna Kamienio³om Kielniki, opracowana przez Muzeum
Geologiczne PIG-PIB oraz œcie¿ka geologiczna Kamie-

nio³om Zache³mie, przygotowana przez Oddzia³ Œwiêto-
krzyski PIG-PIB, przenosi³a wêdrowców w najciekawsze
miejsca tych rejonów.

Goœcie stoiska otrzymali foldery pokazuj¹ce najbar-
dziej interesuj¹ce geologicznie regiony Polski. Wystawi-
liœmy tak¿e foldery i publikacje popularno-naukowe
Pañstwowego Instytutu Geologicznego-Pañstwowego
Instytutu Badawczego oraz przedstawiliœmy nasz¹ ofertê
edukacyjn¹. Dzieci i m³odzie¿ mog³y wzi¹æ udzia³ w prze-
prowadzonych przez pracowników Muzeum Geologiczne-
go PIG-PIB konkursach wiedzy.

Podczas tegorocznego Tour Salonu podpisany zosta³
list intencyjny gwarantuj¹cy udzia³ Maroka jako Kraju
Partnerskiego targów Tour Salon 2011.

Kolejna edycja targów odbêdzie siê w Poznaniu w
dniach 19–22 paŸdziernika 2011 r.

Maja Kowalska
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