


Czym są Routes Europe 2023?



Międzynarodowe Forum Lotnicze Routes Europe -
to największe i najbardziej znane europejskie
spotkania biznesowe branży lotniczej, których
gospodarzem w 2023 roku będzie Łódź.

• 3 dni
• 1200 gości
• ok. 100 linii lotniczych, ok. 300 lotnisk,
• miasta i regionalne organizacje turystyczne

z Europy.

Program obejmuje:
spotkania lotnisk z przewoźnikami, organizacji
turystycznych, prezentacje, debaty, panele
dyskusyjne, wieczorne eventy networkingowe oraz
atrakcje i wycieczki dla delegatów, dedykowany
program dla VIP.



Cykliczne wydarzenie branży lotniczej i turystycznej
odbywające się od 25 lat na całym świecie.

Platforma, która skupia w jednym miejscu i czasie
linie lotnicze, lotniska, władze turystyczne oraz
przedstawicieli miast;

Okazja do spotkań, negocjacji i budowania relacji
w środowisku międzynarodowym oraz szerokie
możliwości promocji marki.



Czym są RoutesEurope 2023?



Wartość medialna wydarzenia 

Marketing medialny Gospodarza rozpoczyna się od
oficjalnego ogłoszenia i trwa do kilku miesięcy po
zakończeniu Forum.

Daje to możliwość wygenerowania ogromnego zasięgu
promocji miasta organizatora.

Potencjalna roczna wartość medialna Routes szacowana
jest na kwotę prawie 2,5 mln USD.



Promocja krajów, miast i regionów, w których
odbywa się to wydarzenie jak również promocja
partnerów i sponsorów.

Efekt: nowe trasy lotnicze, które pozwalają na
rozwój krajowych lotnisk oraz miast i regionów;
Rozpoznawalność miejsca



Impreza Targowa
Stoiska targowe lotnisk, regionów i innych 
organizacji

Spotkania Face-to-face
Spotkania linii lotniczych z przedstawicielami
lotnisk oraz spotkania organizacji turystycznych



Wycieczki fakultatywne 
Dodatkowe bezpłatne wycieczki dla delegatów (na 
zapisy), pokazujące piękno miasta i jego atrakcje 

Program HAP 
Fam Trip dla gości VIP



Keynote Arena
Sesje panelowe i debaty z przedstawicielami branży 
awiacyjnej

Networking
Nieformalne spotkania podczas eventów 
wieczornych oraz wycieczek fakultatywnych 
i innych atrakcji towarzyszących



Dlaczego organizujemy
Routes Europe 2023?



Promujemy Polskę wśród wpływowej społeczności 
międzynarodowej;

Prezentujemy „na żywo” potencjał centralnej Polski-
zarówno pod kątem turystycznym jak i biznesowym;

Nawiązujemy pozytywną relację z przedstawicielami 
branży lotniczej i turystycznej z Europy i Świata;

Rozwijamy połącznia lotnicze



https://youtu.be/c8AfmuUUx48

https://youtu.be/c8AfmuUUx48


Dlaczego warto zostać 
Partnerem Routes Europe 2023?



Zarówno trzydniowa impreza wystawiennicza jak i towarzyszące eventy wieczorne 
to doskonała okazja do promocji marki i poszczególnych produktów!



OFERTA DEDYKOWANA 
DLA 
Polskiej Organizacji
Turystycznej



POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA DO ZABUDOWY 

INDYWIDUALNEJ
25M2 + WEJŚCIE 4 DELEGATÓW / 3 DNI

Termin: 9-11 maja 2023
Miejsce: Hala EXPO Łódź

KOSZT: 120 000 PLN NETTO



PROMOCJA PODCZAS WIECZORNYCH EVENTÓW
Dzień 1 – Promocja podczas Welcome Reception

Oficjalne powitanie wszystkich gości (ok. 1200), wyświetlenie filmu promocyjnego – max 3 minuty. Dodatkowa atrakcja w postaci pokazu mody – dwie kolekcje
promujące Polskę i Polską kulturę, wyznaczone miejsce na stoisko powitalne w foyer konferencyjnym hotelu Andel’s (ok. 400m2) Na stoisku możliwość
przeprowadzenia degustacji tradycyjnych polskich produktów oraz akcji promocyjnych podczas oraz po oficjalnej części Welcome Reception

Termin: 9 maja 2023
Miejsce: Hotel Andels Łódź KOSZT CAŁOŚCI: 500 000 PLN NETTO



UDZIAŁ DELEGATA PODCZAS

KEYNOTE ARENA – JAKO

PANELISTA
Temat do ustalenia z organizatorem 

Termin: 9-11 maja 2023
Miejsce: Hala EXPO Łódź



ZAPROSZENIE 
PRZEDSTAWICIELA/-I 
POT NA KOLACJĘ VIP 
(przedstawiciele linii 
lotniczych) 

Termin: 8 maja 2023
Miejsce: do potwierdzenia 

Wejście tylko z zaproszeniami



MOŻLIWOŚĆ DYSTRYBUCJI GADŻETÓW REKLAMOWYCH / MATERIAŁÓW 

DRUKOWANYCH W WELCOME BAGS 
(pakietach startowych dla wszystkich uczestników odbierane przy rejestracji)

*Materiały muszą być wyprodukowane i dostarczone przez Partnera



Oraz inne możliwości:

• Umieszczenie logotypu partnera w materiałach reklamowych;

• Dystrybucja materiałów reklamowych wśród delegatów podczas targów;

• Umieszczanie logotypu i krótkiej informacji na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.routesonline.com;

• Dedykowane miejsce w przewodniku promocyjnym gospodarza rozdawanych podczas targów.

http://www.routesonline.com/


Co więcej:

• Umieszczenie logotypu na materiałach reklamowych, promujących wydarzenie w Polsce (ulotki, citylighty, reklama w autobusach);

• Rozmieszczenie reklamy w Porcie Lotniczym Łódź (citylighty, backlighty, ulotki, + monitory LCD 10 szt);

• Akcja informacyjna dotycząca eventu prowadzona na bieżąco we wszystkich dostępnych kanałach promocyjnych.



Pakiet PLATINUM obejmujący wszystkie zaprezentowane usługi to koszt

0,7 mln PLN

Pakiet GOLD:

✓ Powierzchnia wystawiennicza 25m2

✓ Branding Welcome Reception

✓ Udział delegata w Keynote Arena jako prelegent

✓ Kolacja VIP

- 0,5 mln PLN

Pakiet SILVER:

✓ Stoisko typu Schell Scheme - 12m2

✓ Udział delegata w Keynote Arena jako prelegent

✓ Kolacja VIP

- 0,3 mln PLN



Czerpiąc z lokalnej tekstylnej tradycji Łodzi 
naszą ofertę współpracy szyjemy na miarę, 
biorąc pod uwagę potrzeby każdego partnera.



Katarzyna Dębowska-Janik
Tel. 663 035 886
k.debowska@lodz-airport.pl

Katarzyna Kosonóg
Tel. 571 291 139
k.kosonog@lodz-airport.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani
współpracą prosimy o kontakt


