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Opolska Marka

Podczas Gali Biznesu 2015 odbyło się wręczenie 

nagród Opolskich Marek przyznawanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego dla najlep-

szych 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 promu-

jący region.

Certyfikat Orot

Międzynarodowe Targi Turystki „W Stronę Słońca” 

zotały nagrodzone certyfikatem OROT za Najlepszy 

Produkt Turystyczny Śląska Opolskiego w kate-

gorii „Impreza”.

20-lecie Targów

Życzenia dla organizatora Międzynarodowych Targów 

Turystyki „W Stronę Słońca” z okazji 20-lecia Targów 

od Marszałków Województwa Opolskiego.



...a tak było w maju 2022 roku!

20-lecie Targów

W dniach 20-22 maja na opolskim Rynku odbyły się 

jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki 

„W Stronę Słońca”. Gościem Specjalnym imprezy była 

Pani Barbara Kurdej-Szatan, która wraz z Magdaleną 

Bober poprowadziła targi, prezentując naszych 

wystawców i podróżników oraz kucharzy i przygoto-

wywane przez nich dania.

Na naszych targach po raz pierwszy gościliśmy przed-

stawicieli z Włoch prezentujących włoskie regiony 

z prawdziwymi smakołykami prosto z Italii. Pachnące 

ziołami sery, smakowite wędliny z Toskanii, obwarzanki 

o różnych smakach, mięsiste oliwki, suszone na słońcu 

pomidory oraz słodkości, w tym słynne na cały świat 

sycylijskie cannoli i neapolitańskie sfogliatelle.



Oferty turystyczne, pokazy kulinarne i więcej!

Oferty turystyczne przedstawili wystawcy m.in.: z Hisz-

panii, w tym Gran Canarii, Niemiec, Czech, Bułgarii 

oraz Francji. Nie zabrakło również ciekawych ofert 

krajowych promujących piękne zakątki Polski, od Bałty-

ku aż po Tatry. 

W sposób wyjątkowy zaprezentowała się Opolszczy-

zna prezentując kulinarne bogactwo regionu oraz 

atrakcje turystyczne za pomocą m. in. plenerowej gry 

planszowej. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli wziąć 

udział w zabawie i zdobyć nagrody zafundowane przez 

opolskie gminy.

Pokazy kulinarne oraz degustacje potraw zgromadziły 

ogromną ilość odwiedzających i cieszyły się wśród 

nich dużym zainteresowaniem. 

Majowy weekend targowy był pełen słońca, Opolan 

oraz pozytywnej energii.

W 2022 roku na naszych targach wystąpili podróżnicy 

opowiadając o wyprawach po świecie, zachęcając 

do odwiedzenia słonecznych Włoch, wysp hiszpań-

skich oraz obfitujących w przepiękną roślinność 

terenów Kuby. 

Znana w mediach społecznościowych jako „Monix 

w Podróży” podróżniczka Monika Krawczyk zaprezen-

towała między innymi Słowację oraz Kubę, a reprezen-

tantka wystawców z Gran Canarii, Magda Adamczyk 

opowiedziała o urokach i godnych zobaczenia atrak-

cjach turytycznych tej wyspy.

Relacje z podróży wzbogacone były przepięknymi 

fotografiami i filmami co pozwoliło przybliżyć piękno 

i specyfikę tych miejsc.

Festiwal Podróżników



Goście specjalni oraz 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 Balono-

wych, Opolski Festiwal Bungee (skoki na linie z dźwigu 

w przebraniu), Opolskie Zawody w Skateboardingu, 

pokazy Mistrza Świata w trikach bilardowych oraz 

spotkania z gośćmi specjalnymi m. in. Martyną Wojcie-

chowską, Robertem Makłowiczem, Anną Dereszowską, 

Jarosławem Kretem, Barbarą Kurdej-Szatan, 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 najmłod-

szych, szykując dla nich specjalny program, zabawy 

i konkursy z nagrodami.

Targom towarzyszą również wystawy fotograficzne 

prezentujące najpiękniejsze zakątki Opola, Opolszczy-

zny, a także pięknych regionów Polski oraz świata. 

Podczas Międzynarodowych Targów Turystyki odbyło 

się wiele konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych.



Nagrodzeni na 20-tych Targach W Stronę Słońca

Nagrody główne:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za najładniejsze stoisko

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
za najlepszą promocję na targach

Urząd Marszałkowki 
Województwa Mazowieckiego
za najlepsze materiały promocyjne

Wyróżnienia:

Gmina Dukla
za innowacyjną prezentację poprzez gogle VR 

oraz internetowe wycieczki

Województwo Opolskie
za ogromny wkład w promowanie dziedzictwa 

kulinarnego „Opolskie ze Smakiem”

Gran Canaria
za najlepszą prezentację zagranicznej 

oferty turystycznej

Kraina Świętej Anny
za wspieranie promocji Opolszczyzny

Miasto Opole oraz miasto 
partnerskie Iwano-Frankiwsk

za wspieranie partnerstwa 

i integrację międzynarodową

Małopolska Organizacja Turystyczna
za wykorzystanie kultury ludowej 

w aktywnej promocji regionu

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
za aktywną prezentację oferty 

wypoczynku nad morzem

Gmina Chrząstowice
za wspieranie promocji Opolszczyzny

Śląska Organizacja Turystyczna
za różnorodną ofertę produktów 

turystycznych regionu

Kluczborsko-Oleska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

za 20 lat promocji produktów lokalnych
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Opolskie Kwitnące

Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolsz-

czyzny pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształ-

towania terenu odpoczywać tu można latem i zimą.

Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których 

utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów chro-

nionego krajobrazu i rezerwatów przyrody. Zwolenni-

ków pieszych i rowerowych eskapad zainteresują szlaki 

turystyczne w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach 

Gór Opawskich.

W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnoł-

tówek powstało wiele nowoczesnych ośrodków wypo-

czynkowych z pełnym zapleczem fizykoterapeutycz-

nym. W Kamieniu Śląskim działa nowoczesne sanato-

rium. Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają 

na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie, a także jezioro 

Nyskie i Otmuchowskie.

Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki poczy-

nając od gotyckich zamków obronnych poprzez baro-

kowe 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 Kamie-

niu 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 zagospodaro-

wane dla celów naukowych, rekreacyjnych i turystycz-

nych poprzez utworzenie JuraParku.



Spacer po Opolu

Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. 

W centrum miasta zachował się średniowieczny, 

szachownicowy układ urbanistyczny. Sieć prostopa-

dle 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 kate-

dry 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 zabytko-

wych 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 ulubio-

nych miejsc spacerowych opolan. Zachwyt wzbudza 

„Opolska Wenecja” - w wodzie przeglądają się fasady 

kamieniczek wzniesionych na fundamencie średnio-

wiecznych murów miejskich, wspaniale oświetlone 

nocą. Poleca się także w samym Opolu zwiedzenie 

ZOO, spacer po wyspie Bolko oraz zobaczenie pano-

ramy miasta 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.



Opolski Rynek - plan Targów 2023 

Powierzchnia dla wystawców

ŁAWKI POMNIK

RATUSZU
SC

ARKADY

SCHODY

Tablica

POMNIK

WEJŚCIE

MIEJSKA 
INFORMACJA 
TURYSTYCZNA

SŁUP

62 3 4

9 10 11 12 13

1

15

5

14

7 8

19181716

21

20

22

23

24

a b d ec

domki wystawiennicze

domek organizatora

powierzchnia wystawiennicza pod arkadami

powierzchnia zewnętrzna - odkryta

ogródki piwne

Powierzchnie wystawiennicze do wyboru:

Drewniany domek targowy

Powierzchnia pod arkadami Ratusza 4 m2

Powierzchnia zewnętrzna - odkryta min. 4 m2

4 200 PLN netto / domek

1050 PLN netto / 4 m2

250 PLN netto / 1 m2



Powierzchnie targowe do wynajęcia 

270 cm

280 cm

220 cm

60 cm

370 cm

250 cm

60 cm

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 

oraz solidna drewniana konstrukcja.

Powierzchnia pod arkadami Ratusza:

Jeden moduł - 4 m2, w formie zabudowanej lub niezabudowanej

Powierzchnia zewnętrzna odkryta:

Do samodzielnej zabudowy (możliwość podłączenia energii elektrycznej).

60 cm



Serdecznie
zapraszamy!


