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Podczas GALI BIZNESU 2015 odbyło się wręczenie nagród OPOLSKICH

MAREK przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego dla najlepszych firm z naszego regionu oraz nagród FIRMA

ROKU przyznawanych przez Izbę Gospodarczą Śląsk. 

Nasza firma – REKLAMA PROFIL – otrzymała nagrodę za organizację

Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca” w kategorii

produkt promujący region.

Opolska Marka 2014 

Międzynarodowe Targi Turystki „W Stronę Słońca”

zostały nagrodzone certyfikatem OROT za Najlepszy Produkt

Turystyczny Śląska Opolskiego w kategorii „Impreza”.

Certyfikat OROT

Podziękowanie za promocję turystyki Województwa

Opolskiego dla organizatora Międzynarodowych Targów

Turystki „W Stronę Słońca”, od Marszałka Województwa

Opolskiego.

10-lecie MTT - maj 2010
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...a tak było w maju 2016
Ponad 100 wystawców z wielu regionów świata - z Dominikany, Czech, 
Niemiec, Filipin, Chorwacji - przedstawiło swoje atrakcje turystyczne. 
Nie zabrakło także ciekawych ofert krajowych, między innymi z regionów 
województwa zachodniopomorskiego, podlaskiego, małopolskiego 
i naszej Opolszczyzny. Duży rozmach kampanii reklamowej oraz szereg 
ciekawych atrakcji przyciągnęły na targi dziesiątki tysięcy gości.

Po raz kolejny gościliśmy Darłowską Lokalną Organizację Turystyczną 
DARLOT, która przygotowała liczne konkursy i zabawy prowadzone 
z łodzi dalekomorskiej zakotwiczonej na czas targów na opolskim rynku.
Podczas trzech dni targów mieszkańcy Opola mieli okazję spróbować 
również świeżych i doskonale przygotowanych ryb bałtyckich, 
a „Opolska Wioska Smaków i Tradycji” zaprosiła na degustację regionalnych 
potraw, jak i prezentację zanikających zawodów takich jak: kowal czy garncarz. 
Całość imprezy poprowadził znany dziennikarz i reporter Tomasz Michniewicz, 
który swoją pasję uczynił sposobem na życie.
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Zapraszamy 
na targi w 2017 roku

Siła w regionach!Stać Cię! Podróże 
na każdą kieszeń.

Turystyka z historią w tle! 

W tym roku zapraszamy Państwa 
na wyjątkowe obchody 800-lecia miasta Opola.
Zaprezentujemy rys historyczny naszego miasta oraz
innych miast Polski.

Polska to kraj różnorodny z ofertą turystyczną 
zarówno dla wielbicieli miejskich klimatów, 
jak i koneserów przyrody.
Polskie regiony to także bogactwo kultury, tradycji 
i obyczajów. Prawdziwym wyzwaniem dla organi-
zatorów targów turystycznych jest zgromadzenie 
w jednym czasie i miejscu reprezentantów tych 
wszystkich wspaniałych regionów.

Jak tanio i ciekawie spędzić wakacje w Polsce 
lub za granicą? Czy wyjazd na ciekawe 
i egzotyczne wakacje musi wiązać się 
z dużymi wydatkami? Na te i inne pytania 
odpowiedzą nasi wystawcy oraz zaproszeni 
goście.
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Rekomendacje
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Imprezy
towarzyszące
Tradycją Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca” jest bogaty 

program artystyczny, liczne pokazy, konkursy z nagrodami oraz imprezy 

towarzyszące.

Wyjątkowo wspomina się: Zawody w Lotach Balonowych, OpolskiFestiwal 

Bungy (skoki na linie z dźwigu, w przebraniu), Opolskie Zawody w 

Skateboardingu, pokazy Mistrza Świata w trikach bilardowych oraz 

spotkania ze znanymi podróżnikami, m.in. Robertem Makłowiczem, Martyną 

Wojciechowską, Jarosławem Kretem, Aleksandrą Kostką, Grzegorzem 

Rusakiem, Conrado Moreno,

Marcinem Mellerem oraz Tomaszem Michniewiczem.

 

Emocji dostarczały także: pokazy sztuk walki, zjazdy tyrolskie, walki 

rycerskie, pokazy akrobacji rowerowych, parkour, przejażdżki konne oraz 

występy Mażoretek.

Targi w Opolu zapewniają całym rodzinom ciekawe spędzenie czasu.  

Nie zapominamy nigdy o najmłodszych, szykując dla nich specjalny 

program, zabawy, konkursy z nagrodami.

Targom towarzyszą również wystawy fotograficzne prezentujące 

najpiękniejsze zakątki Opola, Opolszczyzny, a także pięknych regionów 

Polski oraz świata. Podczas 16. Międzynarodowych Targów Turystyki 

odbyło się wiele konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
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WYRÓŻNIENIE dla:
1. Miasta Racibórz za serię wydawniczą promującą miasto

2. Gminy Wolsztyn za przewodnik turystyczny dla dzieci wraz z „Paszportem małego podróżnika”

3. Piotrkowa Trybunalskiego za kompleksowy produkt turystyczny „Miasto Piwowarów”

4. Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej za ciekawą promocję podczas targów

5. Minieurolandu z Kłodzka za atrakcję turystyczną – park miniatur połączony z arboretum

6. Śląskiej Organizacji Turystycznej za komplet przewodników subregionalnych 
     województwa śląskiego

7. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za promocję dziedzictwa regionalnego 
     w „Opolskiej Wiosce Smaków i Tradycji”

8. Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za przyjazny przewodnik kulinarny „Opolski Bifyj”

1. dla Gminy Kołobrzeg za najlepszą promocję

2. dla Ambasady Filipin za najładniejsze stoisko 

3. dla Kraju Kralowohradeckiego za najlepsze materiały promocyjne

Nagrody główne XVI MTT 
w Stronę Słońca:
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Dla Wystawców 17. Międzynarodowych Targów Turystyki

„W Stronę Słońca” przygotowaliśmy konkurs oraz kilka atrakcji.

Mamy nadzieję, że udział w targach pozwoli nawiązać wiele

nowych i wartościowych kontaktów, nie tylko służbowych,

a czas spędzony w Opolu będzie miłym wspomnieniem.

Piątkowy wieczór spędzimy z Państwem na uroczystym bankiecie, 

który ma na celu integrację wystawców oraz zaproszonych gości, 

w tym przedstawicieli władz miasta i regionu oraz dziennikarzy.

Liczymy, że będziecie się Państwo dobrze bawić!

Bankiety 
- Integracja
wystawców
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Styria niesie ze sobą różnorodność krajobrazu, której darmo 

szukać w Europie – jest jednak również znana ze swoich 

skarbów kulturowych, specjałów kulinarnych i serdeczności 

mieszkańców. Górna Styria i Styria Południowo-Zachodnia na-

leżą do regionów, które autentycznie odzwierciedlają Zielone 

Serce Styrii i stanowią powiązanie lodowca z winem.     

Różnorodna Styria jest zbyt piękna, 
by zatrzymać się tu tylko na chwilę!
Styria jest najbardziej zielonym z krajów związkowych Austrii 

i gra w zielone w wielu niuansach. Region nie tylko wspaniale 

zieleni się ponad 60% lasów i kolejną ćwiartką łąk, pastwisk, 

sadów i winnic, ale jest także wyjątkowo bogaty w przeci-

wieństwa. Na północy zapierające dech w piersiach krajobrazy 

górskie, nasączone ziołami hale i samotne lasy zapraszają 

do wspinaczki, wyszukiwania i wybadania. Na południu i na 

wschodzie rozciągają się tereny wiejskie; słoneczne winnice, 

gaje owocowe i pola, na których uprawia się dynie, skłaniają 

do relaksu. Ponadto w regionie term musują lecznicze wody 

głębinowe. À propos wody: kąpieliska, których jakość wody 

równa się wodzie pitnej, strome wąwozy, turkusowe potoki 

górskie i huczące wodospady wciągają w szerz i wzdłuż w 

swój urok.              

Górna Styria
GÓRNA Styria, czyli HOCHsteiermark – (mój) region urlopowy, 

w którym się zakochasz. Od Sammering do Hochschwab, aż 

po Alpy Kruszcowe i jeszcze troszkę dalej – górski krajobraz 

GÓRNEJ Styrii nacechowany jest  turkusową wodą i ciemno-

zielonymi lasami. Sportowo-rekreacyjne sposoby spędzania 

REGION WIODĄCY
STYRIA (AUSTRIA)

wolnego czasu po oferty obiecujące zastrzyk adrenaliny w 

romantycznej idylli przyrody darują duchową równowagę. W 

zasadzie GÓRNA Styria uważana jest za nieco senny region, 

znany tylko nielicznym koneserom, jednak dzięki swojej 

nieporównywalnej technologii górskiej, jest jak najbardziej 

na czasie. 

Po prostu pokrzepiająca & prawdziwa… 

www.hochsteiermark.at

        

Styria Południowo-Zachodnia
Regiony Styrii Południowej i Zachodniej uchodzą za doskona-

ły świat uprawy białego wina i szczepu Schlicher i zachwy-

cają wieloma osobliwościami: Południowa Styria, region 

schlichera i ojczyzna koni lipicańskich tworzą tutaj wspólnie 

wyjątkowo różnorodny i atrakcyjny region urlopowy, a 

umiarkowany klimat wręcz zachęca do wycieczek. Smaki, 

zwyczaje, historia, wino, gościnność, lipicany i przyroda 

sprostają najróżniejszym wymaganiom. Od austriackich świa-

towej sławy lipicanów, wzdłuż szlaków winnych, łagodnymi 

reglami aż do (kulturalno-) historycznych perełek i gorących 

źródeł. Zarówno golfiści, rowerzyści, wędrowcy, urlopowicze 

poszukujący relaksu, jak i rodziny znajda tutaj doskonałą in-

frastrukturę – a w dodatku region wyjątkowo łatwo osiągnąć 

z każdej strony, choćby dlatego, że leży tuż opodal drugiego 

z kolei co do wielkości miasta w Austrii, Graz.      

www.sued-west-steiermark.at/



Opolskie
kwitnące
Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny pozwalają 

rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania terenu odpoczywać tu można 

latem i zimą.

Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których utworzono 4 parki 

krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów 

przyrody. Zwolenników pieszych i rowerowych eskapad zainteresują szlaki 

turystyczne w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach Gór Opawskich. 

W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek powstało 

wiele nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem 

fizykoterapeutycznym.  W Kamieniu Śląskim działa nowoczesne sanatorium. 

Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki 

w Turawie, jezioro Nyskie i Otmuchowskie.

Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki poczynając od gotyckich 

zamków obronnych poprzez barokowe pałace, aż po XIX wieczne kameralne 

dworki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się takie obiekty architektoniczne, 

jak m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu w Kopicach, zamek 

Piastów Śląskich w Brzegu, jak również późnobarokowy pałac w Kamieniu 

Śląskim. Będąc na Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa, gdzie kilka 

lat temu dokonano jednego z największych na świecie odkryć stanowisk 

paleontologicznych. Znalezione tam skamieniałości szczątków gadów 

triasowych pochodzą sprzed 225 mln lat i są bardzo dobrze zachowane. 

Miejsce to, za sprawą Stowarzyszenia Delta zostało zagospodarowane

dla celów naukowych, rekreacyjnych i turystycznych poprzez

utworzenie JuraParku.
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Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. W centrum

miasta zachował się średniowieczny, szachownicowy układ

urbanistyczny. Sieć prostopadle przecinających się uliczek

biegnie do centralnie położonego Rynku z Ratuszem pośrodku.

Otaczają go, w większości zrekonstruowane, przepiękne baro-

kowe kamieniczki.

W pobliżu, przy ulicy Zamkowej, znajduje się Kościół

Franciszkanów (z kryptą grobową opolskich Piastów), 

a najstarsza ulica Opola - Szpitalna, prowadzi do katedry św. 

Krzyża z kaplicą - grobowcem ostatniego księcia opolskiego 

Jana  Dobrego. Niedaleko, na wzgórzu, wznosi się kościół 

„Na Górce”, łączą się z nim okazałe budynki Uniwersytetu 

Opolskiego. Wokół zgromadzonych zostało wiele rzeźb zabyt-

kowych jak i współczesnych. 

Charakterystyczną Wieżę Piastowską i wizerunek opolskiego 

amfiteatru dzięki Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej,

zna cała Polska.

Opole to miasto zieleni. Okolone starodrzewiem bulwary

wokół Młynówki są jednym z wielu ulubionych miejsc

spacerowych Opolan. Zachwyt wzbudza „Opolska Wenecja”

- w wodzie przeglądają się fasady kamieniczek wzniesionych

na fundamencie średniowiecznych murów miejskich,

wspaniale oświetlone nocą. Poleca się także w samym Opolu

zwiedzenie ZOO, spacer po wyspie Bolko, panoramę z Wieży

Piastowskiej.

Serdecznie zapraszamy – prastare Opole jest dzisiaj

przepięknym miastem pełnym zabytków i wielu urokliwych

miejsc. Miastem, które warto odwiedzić i w którym warto się

choć na chwilę zatrzymać.

800 lat
Opola!
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Ławki

Plan sytuacyjny XVII Międzynarodowych Targów Turystyki 26-28.05.2017 Opole, Rynek
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Wystawcy 
mają do wyboru:
Drewniany domek targowy
Cena: 3290 zł netto

Miejsce pod arkadami Ratusza – 4 m2
Cena: 820 zł netto

Powierzchnia zewnętrzna – odkryta
Cena: 180 zł netto/m2 

Powierzchnia zabudowana w pawilonie 
wystawienniczym
Cena: 265 zł netto/m2 

Powierzchnia niezabudowana w pawilonie 
wystawienniczym
Cena: 210 zł netto/m2

Opolski rynek - plan targów

powierzchnia dla wystawców
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Przy cze elektryczne

Punkty wietlne

Opis na fryzie

mtt.opole.pl

Domki
targowe
Zapewniają atrakcyjną formę ekspozycji materiałów

promocyjnych. Istnieje możliwość otwarcia domku 

na 3 strony. Montujemy w domku oświetlenie i 

przyłącze elektryczne. Bezpieczeństwo zapewniają 

drzwi zamykane na klucz i mocny rygiel oraz solidna 

drewniana konstrukcja.

W pawilonie wystawienniczym Wystawcy zago-

spodarowują powierzchnię niezabudowaną we 

własnym zakresie.

Mogą ewentualnie skorzystać z dodatkowego 

wyposażenia oferowanego w karcie zgłoszenia oraz 

domówić podłączenie energii elektrycznej.

Stanowisko
w pawilonie
wystawienniczym

Reklama Profil

jola@profil.pl
tel. 669 292 244
teresa@profil.pl
tel. 733 973 910

www.profil.pl



Pragniemy zaoferować Państwu nowoczesną 
i bardzo atrakcyjną wizualnie formę reklamy
- zdjęcia i filmy z powietrza.
Zmiana perspektywy - na rzadko spotykany, 
widok z góry - prezentuje w nowy i intrygują-
cy sposób tereny otwarte, miejskie, obiekty, 
wnętrza hal, technologie wielkogabarytowe, 
a także wydarzenia.

Realizacje video ukażą Państwa firmę w nowej 

dynamicznej odsłonie, przyciągną uwagę 

klientów, ugruntują prestiż marki, bądź instytucji

i pozwolą zaistnieć w mediach, a zdjęcia lotnicze 

będą doskonałym materiałem promocyjnym 

w poligrafii oraz na stronach www.

O F E R U J E M Y :

• zdjęcia z powietrza
• ujęcia video z powietrza
• kompleksową realizację filmowych 
  materiałów promocyjnych
• materiały do ekspertyz
• wynajem drona wraz z operatorem

INTERGALACTIC

www.intergalactic .com.pl

visualintergalactic


