
  

 

 

3-то издание на ALLinTOO - 
Международна туристическа 
работилница 

1 и 2.03.2023 г. – Вроцлав 

3-то издание - 3 пазара 

(купувачи от Полша, Германия и Чехия) 
 

Имаме голямо удоволствие да поканим всички заинтересовани 

доставчици на туристически услуги от цял свят (местни DMC офиси, 

курорти, хотели, застрахователни и транспортни компании, 

туроператори и други услуги, свързани с туризма) да участват в 3-

тото издание на ALLinTOO International Travel Workshop , който ще 

се проведе на 1 и 2 март 2023 г. във Вроцлав, столицата на Долна 

Силезия. 

Това двудневно събитие ще бъде уникално, защото ви предлагаме 

среща не само с полски туроператори от най-важните полски 

градове (Варшава, Познан, Краков, Катовице, Вроцлав), но също 

така и потенциални клиенти на вашите услуги от Германия ( 

Берлин и Дрезден) и Чехия (Прага)! По време на събитието 

очакваме около 100 купувача от тези три страни, което ви предлага 

отлична възможност за изграждане на контакти и установяване на 

ново сътрудничество. 

Вярваме, че приятелската атмосфера и личните отношения помагат 

много за постигането на успех в бизнеса, затова организираме тези 

семинари по такъв начин, че след бизнес частта Продавачът и 

Купувачът да могат да прекарат една свободна вечер заедно. 

Определено си струва да откриете Вроцлав с гид или да седнете в 

бар за питие с нови приятели! Ние не организираме B2B срещи 

предварително, но регистрираме всички участници преди 

събитието, а след семинара ви предоставяме пълен списък с 

купувачи, така че по-късно да можете да се свържете с всички 

онези, с които не сте имали възможност да говорите по време на 
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семинара. 

 

Подробности за събитието: 
 
Дата: 1 и 2 март 2023 г 
Място: Хотел HP Park Plaza**** в центъра на Вроцлав 
Цена: 1700 евро (включва: входна такса, маса с 2 стола, 2 x обяд, 1 
x вечеря, вечерна програма за разглеждане на забележителности, 
промоция във всички материали) 
Настаняване: можем да резервираме за вас и да гарантираме 
специална отстъпка от цената на стаите в хотел HP Park Plaza****, 
където ще се проведе събитието. Подробности в Приложението 
(страница 3). 
 
Краен срок за записване: 14 февруари 2023 г. 
Срок за плащане: 21.02.2023г. 
 
 
Програма: 
 
Ден 1. 
 
Прибл. 12.00 ч. Пристигане на купувачи от различни градове с 
частни автобуси, осигурени от организатора. 
12.30-13.00 Регистрация и откриване на събитието 
13.00-14.00 Съвместен обяд на продавачи и купувачи 
14.00-18.00 (4 часа) B2B срещи Част I. 
19.00-20.00 Съвместна вечеря на продавачи и купувачи 
От 20.00 вечерна обиколка на красивия Вроцлав с водач за 
жеелаещите. 
 
Ден 2 
8.00-9.00 Закуска 
9.00-13.00 (4 часа) B2B срещи Част II. 
13.00-13.30 Край на събитието 
Прибл. 14.00 Отпътуване на купувачите 
 
 
За повече информация, моля свържете се с нас!Michał Domański 

e-mail: m.domanski@all-inclusive.com.pl 

Mobile +48 793 272 543 
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Приложение 

Що се отнася до настаняването, има два варианта: 

1) Настаняване в хотел Park Plaza**** 

Ако желаете да пренощувате в същия хотел, в който се провежда 

събитието, моля изберете от следните типове стаи: 

A) стандартна: 325,00 PLN/ден със закуска за единично ползване. 

+ втори човек в същата стая (двойна) е + 70 PLN/ден със закуска 

B) стандарт плюс: 375,00 PLN/ден със закуска за единично 

ползване. 

+ втори човек в същата стая (двойна) е + 70 PLN/ден със закуска 

C) Superior: 450,00 PLN/ден със закуска за единично ползване. 

+ втори човек в същата стая + 70 PLN/ден със закуска 

D) супериор плюс: 475,00 PLN/ден със закуска за единично 

ползване. 

+ втори човек в същата стая + 70 PLN/ден със закуска 

Д) студио плюс: 475,00 PLN/ден със закуска за единично ползване. 

+ втори човек в същата стая + 70 PLN/ден със закуска 

F) апартамент: 575,00 PLN/ден със закуска за единично ползване. 

+ втори човек в същата стая + 70 PLN/ден със закуска 

 

При удължаване на престоя ви с повече от 1 нощувка: 15% 

отстъпка от горните цени. 

 

2) Резервирайте друг хотел наблизо 

Ако предпочитате да отседнете в друг хотел, направете своя 
собствена резервация! 

 


