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STUDENCI  

WSPÓŁPRACA Z WARSAW CONVENTION BUREAU-WOT 

 

Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem o charakterze publiczno-prywatnym, której 

jednym z najważniejszych celów jest promowanie Warszawy jako destynacji turystycznej i kongresowo – 

konferencyjnej m.in. poprzez współpracę z branżą oraz tworzenie i komercjalizowanie produktów turystycznych. 

Członkiem inicjującym powstanie stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

Warsaw Convention Bureau, będąc częścią Warszawskiej Organizacji Turystycznej, jest odpowiedzialne za 

międzynarodową promocję Warszawy jako atrakcyjnej i profesjonalnej destynacji spotkań: konferencji, 

kongresów, wydarzeń motywacyjnych i eventów. W ramach bieżących działań Warsaw CvB obsługuje zapytania 

dotyczące organizacji tych wydarzeń od zagranicznych zleceniodawców, aktywnie generuje takie zapytania 

poprzez udział w targach i branżowych imprezach, organizuje wizyty studyjne i site inspections, przygotowuje 

narzędzia marketingowe jak katalog obiektów czy film promocyjny oraz prowadzi inne projekty mające na celu 

branżową promocję Warszawy. 

 

1. RAPORT PRZEMYSŁU SPOTKAŃ W WARSZAWIE  

Ilość studentów: 2 osoby  

Rodzaj współpracy z WCB-WOT: praktyki lub wolontariat 

Preferowana ilość godzin każdego studenta: 160 h w ciągu 1 miesiąca/2 miesięcy 

Zadania: 

 Zbieranie danych od obiektów konferencyjnych na temat ilości odbytych konferencji w roku 2014 

(wypełnianie ankiety na stronie PCB przez obiekty) 

 Wykonywanie telefonów oraz stały kontakt z reprezentantami obiektów w Warszawie 

 

Profil studenta: 

 Student dzienny lub zaoczny (polskojęzyczny) 

 Praca w pełnym wymiarze godzin  6-8 dziennie w ciągu 1 – 1,5 miesiąca 

 Praca na własnym laptopie  

 Zwrot kosztów przez WOT za telefon i obsługę 

 

2. MCE CEE WARSAW 2015 – PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA 

Ilość studentów: 1 osoba 

Rodzaj współpracy z WCB-WOT: staż  

Preferowana ilość godzin każdego studenta: praca od teraz do połowy lutego 2015 w trybie do uzgodnienia 
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Zadania: 

 Pomoc w przygotowaniu wydarzenia MCE CEE Warsaw 2015 (15-17.02.2015) 

 Realizacja różnych zadań przy realizacji wydarzenia (przygotowywanie dokumentów, mailing, kontakty 

z kontrahentami, etc.) 

Profil studenta: 

 Student zaoczny (polskojęzyczny, konieczna płynna znajomość angielskiego) 

 Praca w wymiarze do uzgodnienia 

 Praca na własnym laptopie 

 

3. KALENDARZ WARSZAWSKICH WYDARZEŃ MICE  

Ilość studentów: 2 osoby 

Rodzaj współpracy z WCB-WOT: praktyki lub wolontariat 

Preferowana ilość godzin każdego studenta: 160 h, najchętniej rozłożone na 2 miesiące 

Zadania: 

 Wyszukiwanie informacji ze źródeł dostępnych przez WCB 

 Uzupełnianie wydarzeń w kalendarzu wydarzeń MICE na stronie WCB  

 Wyszukiwanie dodatkowych źródeł, z których można pozyskać informacje o 

konferencjach/targach/eventach odbywających się w Warszawie 

 Zbieranie danych statystycznych o wydarzeniach  

 Kontakt z organizatorem  

Profil studenta: 

 Student dzienny lub zaoczny (polskojęzyczny) 

 Praca 2 h dziennie za to bez ograniczeń liczby miesięcy 

 Praca na własnym laptopie z możliwością pracy poza biurem 

 Zwrot za telefon  

 

4. MCE CEE WARSAW 2015 – REALIZACJA WYDARZENIA 

Ilość studentów: 4 – 6 osób 

Rodzaj współpracy z WCB-WOT: praktyki lub wolontariat 

Preferowana ilość godzin każdego studenta: szczegóły poniżej 

Zadania: 

 Praca przy projekcie MCE CEE Warsaw 2015 – największy międzynarodowy warsztat B2B 

zorganizowanych do tej pory w Warszawie, do stolicy przyjedzie ok. 120 zagranicznych hosted buyers 

 Witanie gości wydarzenia na Lotnisku Chopina i udzielanie informacji (2 osoby)  

Dostępność 14-15.02.2015 w godzinach 8:00- 23:00, należy uwzględnić również ok. 8h szkolenia przed 

wydarzeniem 
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 Obecność i pomoc podczas wydarzenia w hotelu Sofitel Victoria (2 osoby) 

15.02.2015 w godzinach 15:30-19:30   

16-17.02.2015 w godzinach 7:30-16:30, należy uwzględnić również ok. 8h szkolenia przed 

wydarzeniem  

Profil studenta: 

 Student dzienny lub zaoczny (konieczna płynna znajomość angielskiego) 

 Dyspozycyjność w wymienionych dniach 

 Wcześniejsze spotkanie organizacyjne z wybranymi osobami w określonym wymiarze godzinowym 

 

 

5. BADANIE PROFILU UCZESTNIKA WARSZAWSKICH KONFERENCJI 

Ilość studentów: 3 osoby 

Rodzaj współpracy z WCB-WOT: praktyki lub wolontariat 

Preferowana ilość godzin każdego studenta: 160 h, najchętniej rozłożone na 2 miesiące 

Zadania: 

 Kontakt z organizatorem w celu ustalenia szczegółów rozdania ankiet podczas trwania konferencji. 

 Zbieranie ankiet od uczestników podczas trwania konferencji odbywających się na terenie Warszawy 

(wersja papierowa) 

 Dostarczenie ankiet w wersji papierowej do WCB 

 Wprowadzanie ankiet do komputera (praca na własnym sprzęcie elektronicznym) 

Profil studenta: 

 Student dzienny lub zaoczny (polskojęzyczny, konieczna płynna znajomość angielskiego)) 

 Dyspozycyjność w tygodniu: możliwość dopasowania do planu zajęć studentów dziennych  

 Praca na własnym sprzęcie elektronicznym (laptop, komputer) 

 

 


