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Jelenia Góra 15.03.2012 

Szanowni Paostwo     

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Giełdzie Wydawnictw i Prasy 
Turystycznej, która towarzyszyd będzie XIV Międzynarodowym Targom Turystycznym TOURTEC 2012. 
Przez dwa dni Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze odwiedzają setki mieszkaoców i turystów z kraju i zza 
granicy. Będziecie mieli Paostwo możliwośd prezentacji i sprzedaży wydawnictw oraz spotkao z 
czytelnikami i potencjalnymi reklamodawcami – lista wystawców deklarujących chęd udziału w 
workshopie zostanie przekazana hotelarzom i samorządom lokalnym.  

Termin:  11-12.05.2012 
 
Miejsce:  Plac Ratuszowy Jelenia Góra. 
 
Cel:  Prezentacja dorobku, najnowsze wydania  wydawnictw turystycznych oraz prasy 
  turystycznej, promocja czytelnictwa, prezentacja potencjału wystawców (reklamy, 
  artykuły sponsorowane, kampanie promocyjne) i nawiązanie kontaktów z  
  potencjalnymi klientami (workshop). 
 
Wystawcy: Wydawcy (prasa, przewodniki, multimedia, mapy, książka podróżnicza itp.),  autorzy, 
  antykwariusze. 

Odbiorcy: Mieszkaocy Jeleniej Góry, turyści zwiedzający Targi Turystyczne Tourtec, czytelnicy, 
  księgarze, bibliotekarze, studenci kierunków związanych z turystyką, gestorzy bazy 
  turystycznej zarządzający hotelami i atrakcjami turystycznymi). 

Organizator:  JCIiER - Książnica Karkonoska/CITiK we współpracy ze  Starostwem Powiatu  
  Jeleniogórskiego –organizatorem  Targów Turystycznych Tourtec 2012. 

 Naszym wystawcom zapewniamy bezpłatną powierzchnię wystawienniczą w namiocie 
wyposażonym w stoliki i krzesła (możliwośd ustawienia regałów), bezpłatny wpis do katalogu oraz 
udział 1 osoby w seminarium. Stojaki, prezentery i inne wyposażenie – we własnym zakresie. 
 Uzgodnione z wyprzedzeniem spotkania z podmiotami zainteresowanymi współpracą 
odbywad się będą w Książnicy Karkonoskiej. Przewidujemy także fakultatywne study-tour dla Paostwa 
przedstawicieli, podczas którego zaprezentujemy najważniejsze atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej.  
 W trakcie trwania imprezy przeprowadzad będziemy szereg konkursów o tematyce 
turystycznej z włączeniem pytao dotyczących prezentacji na Placu Ratuszowym. Od wystawców 
oczekiwad będziemy przekazania wydawnictw do zbiorów Książnicy Karkonoskiej i ufundowania 
symbolicznych nagród dla uczestników konkursów. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Giełdzie oferując jednocześnie pomoc w rezerwacji 
noclegów dla Paostwa przedstawicieli,  w załączeniu  karta zgłoszenia. 

        Z turystycznym pozdrowieniem 

        


