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DZIAŁANIA promocyjne i media relations

1. Prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl i wielka-petla.pl
oraz ich modernizacje:

a.     prace nad anglojęzyczną wersją strony internetowej wielkopolska.travel
b.     wykonanie, wdrożenie oraz prace powdrożeniowe nad nową platformą 
e-learningową WOT, wykonaną w ramach realizacji projektu poświęconego turystyce
dostępnej, dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju
c.      prace wykonawcze nad stroną WPW 
d.     regularne uzupełnianie stron internetowych o nowe materiały.

2. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, YouTube:

a.    przeprowadzenie promocyjnego plebiscytu na najwspanialszą Wielkopolską
Rezydencję
b.    przygotowanie serii postów na Instagramie prezentujących Wielkopolskę w jesiennej
scenerii
c.    przygotowanie serii postów na FB promujących Bon Turystyczny zgodnie z umową 
z Polską Organizacją Turystyczną
d.    promocja bloga Podrozniczo.pl reprezentującego region w Turystycznych
Mistrzostwach Blogerów
e.    utworzenie profilu Wielkopolska.travel na Spotify, przygotowanie playlist
powiązanych z Wielkopolskimi atrakcjami turystycznymi oraz promocja
nowoutworzonego profilu.

 
3. Opracowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych:

a.     opracowywanie folderu informacyjnego o polach campingowych, biwakowych 
i namiotowych
b.     opracowanie, druk i dystrybucja Kalendarza WOT 2021
c.      aktualizacja i druk kart promocyjnych Wielkopolska: 100 najważniejszych atrakcji
turystycznych.

 
4. Współpraca z mediami:

a.     cykl bezpłatnych artykułów w miesięczniku “Sukces po poznańsku” poświęconych
aktywności turystycznej w czasie pandemii
b.     współpraca z mediami branżowymi. 
 

5. Współpraca z blogerami i influencerami.
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eventy

1. Udział w imprezach wystawienniczych: 

a.    targi WTM London online (9-11.11.2020 r.) 
 

2. Organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów: 

a.    organizacja warsztatów Local Experts Workshops dla przedstawicieli touroperatorów
z Niemiec na MTP we współpracy z ZOPOT Berlin i PLOT
 
b.    organizacja konferencji turystycznej TURYSTA 2020 (6.10.2020 r.) w Poznaniu, 
w której wzięło udział ponad 100 osób oraz kolejnych kilkadziesiąt online
 
c.     organizacja webinarium poświęconego organizacji wydarzeń i eventów w reżimie
sanitarnym spowodowanym pandemią COVID-19. Wydarzenie realizowane we
współpracy z firmą eventową FSWO z Leszna
 
d.     organizacja serii szkoleń poświęconych turystyce dostępnej, przygotowanych 
w ramach realizowanego przez WOT projektu
 
e.     organizacja szkolenia online pn. “Dobre praktyki w zarządzaniu markami
terytorialnymi” w ramach projektu realizowanego z FROT.

public relations

1. Wysyłka newsletteru WOT. 

2. Współpraca z POT, Ministerstwem ds. turystyki i Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej
Organizacji Turystycznej. 

3. Wymierna współpraca z partnerami WOT. 

4. Wzmocnienie relacji z członkami WOT: 

a. konsultacje i doradztwo w zakresie podejmowanych działań turystycznych 
 
b. informowanie o możliwości udziału w ogólnopolskich akcjach promocyjnych
 
c. przygotowywanie i udostępnianie opracowań z zakresu turystyki.
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1. Projekt MRPiT pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa usług turystycznych dla osób
z niepełnosprawnościami na terenie województwa wielkopolskiego”:

Całkowita wartość projektu: 56 320,00 zł, wartość dotacji: 40 000,00 zł, wkład własny:
16 320,00 zł.

 
a.   realizacja szkoleń online pn. ,,Obsługa klienta ze specjalnymi potrzebami”, ,,Turystyka
dostępna”, ,,Standardy WCAG 2.1.”
b.   przygotowanie podręcznika dobrych praktyk 
c.    wykonanie platformy e-learningowej na stronie www.szkolenia.wot.org.pl  
d.    współpraca z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii w zakresie realizacji umowy
(monitoring działań)
e.    bieżące rozliczanie zadania.
 

2. Projekt KSOW pn. ,,Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów
wiejskich”:

Całkowita wartość projektu: 121 827,37 zł, z czego w roku 2020 zrealizowano działania na
kwotę 13 521,16 zł, (wkład własny Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej:
1 267,26 zł.)

a.   współpraca i koordynowanie pracami Partnerów KSOW
b.   organizacja wyjazdu studyjnego w województwie kujawsko-pomorskim
c.   prowadzenie dokumentacji formalno-rachunkowej oraz otrzymanie dotacji za
działania w roku 2020 w wysokości: 12 253,90 zł.
 

3. Projekt WRPO ,,Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”:

a.   współpraca z instytucją zarządzającą i partnerami projektu w zakresie ostatecznych
uzgodnień co do wartości, terminów i rezultatów realizacji projektu.
 

4. Projekt FROT ,,Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”:

Wartość zrealizowanego zadania : 13 250,00 zł, wkład własny: 1 500,00 zł.

a.   realizacja warsztatów online pn. ,,Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami
terytorialnymi” w dniu 17.11.2020, które były transmitowane na żywo na profilu
WOT w serwisie YouTube
b.   przygotowanie dokumentacji do rozliczenia projektu.
 

realizacja projektów turystycznych finansowanych 

z pozyskanych środków zewnętrznych



1. Organizacja posiedzeń organów Stowarzyszenia:

a.    02.12.2020 r. posiedzenie Zarządu WOT
b.    10.12.2020 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej WOT
c.    16.12.2020 r. Walne Zebranie Członków WOT.
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wielkopolski system informacji turystycznej

5. Organizacja naboru szkół do projektu Polskiej Organizacji Turystycznej “Mobilne
Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła”.

1. Współpraca z centrami informacji turystycznej w regionie - przekazywanie i dystrybucja
wydawnictw oraz wymiana informacji.

2. Współpraca z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną w zakresie promocji
Wielkopolski m.in. w punktach informacji turystycznej w Poznaniu.

inne działania

UTRZYMANIE I ROZBUDOWA OZNAKOWANIA TURYSTYCZNEGO

1. Koordynacja funkcjonowania Wielkopolskiej Kapituły Turystycznych Znaków Drogowych.

kontakt@wot.org.pl

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

@Wielkopolska Organizacja Turystyczna

@wielkopolska.travel

Wielkopolska.travel

@wlkp_travel

Wielkopolska Organizacja Turystyczna


