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Korzyści wynikające z członkostwa w                                           
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 

 

1. Możliwość wspólnego udziału w stoiskach regionalnych podczas krajowych i zagranicznych 

targów turystycznych, w których uczestniczy DOT, korzystając z dofinansowania do kosztów 

stoiska wg określonych zasad targowych, 

2. Promocja Członków DOT w Punktach Informacji Turystycznej we Wrocławiu na Dworcu 

Głównym PKP, w Porcie Lotniczym, we Wrocławskim  ZOO i siedzibie biura DOT  oraz w 

Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze według zasad określonych dla tych 

punktów. Każdy członek DOT ma prawo przekazywania również swoich materiałów 

informacyjnych do tych punktów; DOT współpracuje również ze wszystkimi punktami  IT na 

Dolnym Śląsku w zakresie informowania o podmiotach turystycznych, 

3. Udział na preferencyjnych zasadach w imprezach organizowanych przez DOT,  

4. Pomoc DOT w dystrybucji materiałów promocyjnych Członków podczas imprez w regionie 

5. Preferencje przy wyborze miejsc na trasie organizowanych przez DOT podróży studyjnych 

dziennikarzy i touroperatorów,  

6. Możliwość otrzymywania części wydawnictw promocyjnych tworzonych przez DOT, 

7. Preferencje przy udziale w organizowanych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną 

szkoleniach i warsztatach branżowych,  

8. Działania PR z użyciem strony www.dolnyslask.info.pl, w tym m.in. promocja wydarzeń na 

stronie głównej portalu, informacje o podmiocie w tematycznych zakładkach, kalendarium 

wydarzeń, 

9. Działania informacyjno – promocyjne z użyciem cotygodniowego newslettera oraz na profilu 

Dolnego Śląska na facebook’u,  a także na zagranicznych portalach społecznościowych, 

10. Umieszczenie opisów podmiotu / regionu w najważniejszych turystycznych aplikacjach 

komórkowych,  

11. Możliwość skorzystania ze współpracy DOT z partnerami ogólnopolskimi m.in. POT, PIT, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki i inne, 

12. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania organizowanych imprez, realizowanych projektów lub 

pomoc ze strony DOT przy ich organizacji, 

13. Dostęp do specjalistycznych danych dotyczących promocji turystyki, 

14. Możliwość działania w grupach tematycznych – sekcjach np. Convention Dolny Śląsk. 
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