Międzynarodowe Targi ITB Berlin 2015
04 – 08.03.2015
PROGRAM POLSKIEGO WYSTĄPIENIA
Wtorek, 03.03.2015
14.00 – 17.00
18.00

Odbiór stoisk wystawców w PUNKCIE OBSŁUGI WYSTAWCÓW
uroczyste otwarcie targów City Cube Berlin – Mongolia Krajem Partnerskim
( za zaproszeniami, po wcześniejszej rejestracji )
Środa, 04.03.2015

10.00 – 18.00

Dni branżowe – spotkania z wystawcami

11.00 – 13.00

wizytacja Polskiego Stoiska Narodowego przez gości VIP, rozmowy
z wystawcami.
Zapoznanie się z polską ofertą prezentowaną na terenie PSN, w tym ofertą
turystyki medycznej.
Wizytacja stref produktowych, w tym:
Strefy ECO I DOBREGO JEDZENIA gdzie odbędą się pokazy life cooking,
warsztaty gastronomiczne oraz liczne degustacje przysmaków kuchni
regionalnych Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski i Śląska.
Strefy ODPOCZYNKU I PODRÓŻNIKA gdzie odbędzie się Promocja
Złotego Certyfikatu - Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów
Strefy promującej Polskę w kontekście Mistrzostw Europy Mężczyzn
w Piłce Ręcznej /MEN’S EHF EURO 2016 POLAND/.
Atrakcje regionalne w tym m.in.:
 makieta Kanału Elbląsko – Ostródzkiego ( Warmińsko- Mazurskie )
 event „GET WELL(ness) in Łódzkie” w trakcie trwania targów łęczycki
Diabeł Boruta i atrakcyjna modelka w stroju łódzkiej projektantki
Patrycji Plesiak będą zapraszali gości do wykonania sobie
pamiątkowego zdjęcia w obrandowanej ramce nawiązującej
do systemu identyfikacji województwa łódzkiego
 degustację przepysznych, naturalnych soków na bazie jabłek z Regionu
Łódzkiego rodzinnej firmy Wiatrowy Sad z Kałęczewa (Łódzkie).
 warsztaty malowania porcelany oraz zdobienia kroszonek,
prowadzone przez znanych w regionie i doświadczonych twórców
ludowych oraz degustacja produktów regionalnych Śląska Opolskiego:
Kołocza Śląskiego, regionalnych wędlin i pieczywa, miodów oraz
słynnej Oleskiej Śmietankówki (Opolskie)

 fotobudka - możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Wrocławiem w tle
(Dolny Śląsk, Wrocław)
 gra miejska, w której prym wiodą wrocławskie krasnale (Dolny Śląsk,
Wrocław)
 koronkarka z Bobowej, która zrobi pokaz „wyrobu” koronki oraz liczne
konkursy w których do wygrania będą korale (Małopolska)
 pokaz wypieku i degustacje rogali świętomarcińskich codziennie
o godzinie 11.00, 13.15, 15.00, 17.00 (Poznań i Wielkopolska)
 promocja finału Regat Bałtyckich, nazywanych także „małymi The Tall
Ships Races” (12-15 czerwca 2015r. Szczecin). Przy pomocy urządzenia
Oculus Rift – obsługującego wirtualną rzeczywistość, Odwiedzający
będą mogli wirtualnie przenieść się w przestrzeń wydarzeń na Wałach
Chrobrego, a nawet stanąć za sterem żaglowca. Dla wszystkich
biorących udział w aktywnościach zaplanowane są drobne upominki
(Zachodniopomorskie)
 degustacja wina z regionu Podkarpackiego
Przejście oficjalnej delegacji targów (Burmistrz Berlina, Zarząd targów
Messe Berlin, Ministrowie) – godzina do potwierdzenia
11.30 – 15.00

Konferencja Turystyki Medycznej pt. “Poland - fast growing medical
tourism destination” (udział po uprzedniej rejestracji,)
Hala 19, North entrance

14:00 – 16:00 Zwiedzanie Polskiego Stoiska Narodowego z udziałem Pana Tomasza
Jędrzejczaka - Podsekretarza Stanu w MSiT
19.00

Wieczór Regionów – spotkanie z Marszałkami i Prezesami Regionalnych
Organizacji Turystycznych
(za zaproszeniami, po wcześniejszym potwierdzeniu udziału)
Restauracja –Filmbühne am Steinplatz (Hardenbergstr. 12).
http://restaurant-filmbühne.de/
Czwartek, 05.03.2015

10.00 – 18.00
20.00

Dni branżowe – spotkania z wystawcami
Wieczór Wystawców – spotkanie polskiej branży z niemieckimi
partnerami. E4 Club Berlin, Eichhornstraße 4
http://www.e4-club.de/

Piątek, 06.03.2015
10.00 – 18.00

Dni branżowe– spotkania z wystawcami

Sobota, 07.03.2015
10.00 – 18.00

Dni dla publiczności – aktywności na stoisku związane z promocją
 Promocja Złotego Certyfikatu - Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów,
prezentacja w 3D głównych atrakcji Parku: rekonstrukcje dinozaurów,
tunel czasu, prehistoryczne oceanarium i Park Nauki i Ewolucji
Człowieka. Specjalny kask umożliwi atrakcyjną formę obejrzenia
prezentacji a miejsce w specjalnie wydzielonej STREFIE ODPOCZYNKU
I PODRÓŻNIKA umożliwi odpoczynek i relaks.
 Polski w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF
2016,
 strefy OGRÓD POLSKI oraz strefy ODPOCZYNKU I PODRÓŻNIKA
 strefy ECO I DOBREGO JEDZENIA, liczne atrakcje regionalne.
W strefie ECO I DOBREGO JEDZENIA odbędą się pokazy life cooking,
warsztaty gastronomiczne oraz liczne degustacje przysmaków kuchni
regionalnych Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski i Śląska.
Liczne atrakcje na stoiskach regionalnych.
Niedziela, 08.03.2015

10.00 – 18.00

Dni dla publiczności – aktywności na stoisku związane z promocją
 Promocja Złotego Certyfikatu - Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów,
prezentacja w 3D głównych atrakcji Parku: rekonstrukcje dinozaurów,
tunel czasu, prehistoryczne oceanarium i Park Nauki i Ewolucji
Człowieka. Specjalny kask umożliwi atrakcyjną formę obejrzenia
prezentacji a miejsce w specjalnie wydzielonej STREFIE ODPOCZYNKU
I PODRÓŻNIKA umożliwi odpoczynek i relaks.
 Polski w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF
2016,
 strefy OGRÓD POLSKI oraz strefy ODPOCZYNKU I PODRÓŻNIKA
 strefy ECO I DOBREGO JEDZENIA, liczne atrakcje regionalne.
W strefie ECO I DOBREGO JEDZENIA odbędą się pokazy life cooking,
warsztaty gastronomiczne oraz liczne degustacje przysmaków kuchni
regionalnych Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski i Śląska.
Liczne atrakcje na stoiskach regionalnych.

18.00

Zakończenie targów ITB 2015
Zdawanie stoisk, zwrot kart do KAWIARNI POLSKIEJ

Targi ITB Berlin to bardzo szeroki program seminariów, konferencji i imprez
towarzyszących. Wykaz wszystkich dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://www.itb-berlin.de/en/Events/

