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Działania POT – nowe technologie – turystyka wiejska 

Promocja on-line

Nowoczesny content – video 360

New Tech – New Travel



PROMOCJA ON-LINE
NPT

Social media



Narodowy Portal Turystyczny www.polska.travel

- NPT w 23 wersjach 

językowo-rynkowych

- Rosnąca popularność NPT 

(7,4mln odsłon w 2017 r., 

wzrost o ponad 33% w 

stosunku do 2016 r.)  

- Wdrażanie nowego, 

nowoczesnego szablonu, 

opartego o przekaz wizualny 

(foto i video 360)

https://2pl_dev.polska.travel/pl


https://2pl_dev.polska.travel/pl/gdzie-wypoczywac/na-wsi


Facebook

https://www.facebook.com/polska.travel/


Co robimy na Facebook’u?

• Publikujemy atrakcyjne posty i wpisy z dodatkowymi formami wyrazu w 
postaci zdjęć, filmów i linków z ciekawą i atrakcyjną treścią (również do 
stron zewn.)

• Repostujemy

• Publikujemy 
regularnie, ale 
nie non stop

• Promujemy 
posty

• Obserwujemy 
profil –
godziny 
publikacji, 
statystyki, itp. 



Co robimy na Facebook’u?

Angażujemy 
użytkowników 
wykorzystując elementy o 
charakterze 
rozrywkowym (konkursy, 
ankiety, 
niedopowiedzenia, 
pytania, sondy)

Stałe akcje #polecamynaweekend



Konkurs 

„Odpoczywaj na wsi” - promocja turystyki na obszarach 
wiejskich, zachęcanie do wyboru na miejsca wypoczynku 
krajowych destynacji i inspirowanie odbiorców do odkrywania 
walorów polskiej wsi. 



Instagram #polskatravel

• Gramy 200 słowami, mówimy obrazem

• Opowiadamy historię … (storytelling)  pokazujemy piękną Polskę, 
mówiąc o niej hashtagami

– Pokazujemy ludzi

– Pokazujemy 
doświadczenia

– Pokazujemy, co 
Polska ma do 
zaoferowania

https://www.instagram.com/polska.travel/


Instagram #polskatravel

• Potęga hashtagów

– szansa na budowanie zasięgu 

– wykorzystujemy # związane z Polską, turystyką, regionami, miastami, 
aktywnościami, zabawą, relaksem, wakacjami

• UGC – ludzie wypowiadający się o nas są ambasadorami Polski, a ich treści 
rekomendacją. Udostępniemy zdjęcia innych, nagradzamy „serduszkami” 
tych którzy mówią o Polsce



• Unikalna platforma w skali świata – polsko-szwedzki start-up, który 
zawojował świat. 

• Foap to serwis i aplikacja mobilna do sprzedaży zdjęć, która celuje nie w 
profesjonalistów, ale w zwykłych amatorów i hobbystów, którzy nie chcą 
robić zdjęć „do szuflady”. Każdy zainteresowany może zacząć umieszczać w 
serwisie swoje zdjęcia z zamiarem ich sprzedaży. I to wykorzystują marki, 
bo mają dzięki temu autentyczną promocję. 

• Serwis działa w formie aplikacji na smartfony, a twórcy wręcz zachęcają do 
umieszczania w serwisie zdjęć ze smartfonów. Foap ma zamiar w prosty 
sposób umożliwić markom dotarcie do dużych zasobów dynamicznej i 
autentycznej fotografii. Fotografia mobilna wyjątkowo temu sprzyja, bo 
większość zdjęć ze smartfonów jest spontanicznych i powstaje z potrzeby 
chwili.

FOAP #polskatravel – o co chodzi? 



Podążamy śladem najlepszych – z usług Foap korzystają m.in. NTO -
Visit Sweden, Visit Norway, Visit Denmark; marki – Etihad Airways, 
Hyatt, Mariott, Mastercard, Volvo i wiele innych, ale jako pierwsza 
organizacja turystyczna w Polsce 

FOAP #polskatravel – dlaczego warto? 



FOAP #polskatravel – FILOZOFIA MYŚLENIA? 



FOAP #polskatravel

https://www.foap.com/brands/80a6fa55-0570-495b-8fdd-e9690d92485d/missions


FOAP #polskatravel





NOWOCZESNY CONTENT
Video 360



Projekt Polska 360 – filmy VR 

“Polska 360” - mini seria 2 minutowych filmów 
opowiadających cztery różne historie, których tłem są 
jedne z piękniejszych miejsc w Polsce. 

• Zamki i pałace tworzą magiczną scenerię dla 
przygód sympatycznej rodzinki - czy podróże w 
czasie są możliwe?

• Nowoczesna Polska jest tłem autentycznej historii 
projektowania przez młodych ludzi z Politechniki 
Białostockiej prototypu łazika marsjańskiego

• Zabytki UNESCO są świadkiem sentymentalnej podróży pary seniorów, 
która powraca do miejsc przez siebie ukochanych.

• Parki Narodowe tworzą zupełnie odmienne światy dla przygód dwójki 
przyjaciół – czy coś z tego wyniknie, czy to początek pięknej przyjaźni?



NEW TECH – NEW TRAVEL



https://new.travel.pl/


NT – NT czyli … MISJA KONKURSU

• poszukiwanie i promocja innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla 
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału młodych, innowacyjnych 
firm (start-upów)

• odkrywanie produktów nowych technologii, które ułatwiają podróżowanie, 
usprawniają zarządzanie i umożliwiają promocję polskich firm i regionów 
turystycznych

Współpraca firm informatycznych i branży turystycznej umożliwi tworzenie 
nowoczesnych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju e–turystyki oraz ułatwień, które 
zapewnią współczesnym turystom poczucie bezpieczeństwa i dostęp do najlepszej 

informacji we wszystkich zakątkach świata.

• przybliżenie przedsiębiorcom turystycznym 
najlepszych projektów technologicznych oraz 
nowych trendów w technologiach, a firmom 
technologicznym - potencjału i potrzeb branży 
turystycznej



NT – NT Laureaci 2017



CO PRZED NAMI? - 2018

INFLUENCE MARKETING

NOWA ODSŁONA NPT (kampania)

VR – DYSTRYBUCJA

NEW TECH – NEW TRAVEL II edycja

NOWE MISJE - FOAP



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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