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Sopocka Organizacja Turystyczna

Naszą misją jest promocja Sopotu w kraju i zagranicą.
Organizujemy wydarzenia, tworzymy materiały promocyjne,
prowadzimy kampanie offline i online pokazujące nasz
kurort jako najlepszą destynację turystyczną. Jednocześnie
od ponad 20 lat prowadzimy działania wspierające rozwój
lokalnego rynku turystycznego. Budujemy platformę
współpracy pomiędzy administracją, a branżą turystyczną,
instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi,
których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego
rynku turystycznego.

Szeroka reprezentacja członkowska (od Gminy Miasta Sopot
po przedstawicieli branży) stanowi unikalne partnerstwo na
rzecz budowania turystycznej marki miasta.

Na koniec roku 2021 nasza organizacja liczyła 102 członków.
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Nowi Członkowie
Priorytetowe kierunki działań:

▪ Promocja Sopotu jako całorocznej destynacji 
turystycznej w kraju i zagranicą.

▪ Integracja branży, jednostek samorządu i społeczności 
lokalnej. 

▪ Współpraca z jednostkami samorządu
lokalnego, Polską Organizacją Turystyczną i Pomorską 
Regionalną Organizacją Turystyczną.

▪ Reklamowanie produktów turystycznych i lokalnych 
atrakcji. 

▪ Prowadzenie Lokalnych Punktów Informacji Turystycznej. 

▪ Promocja członków SOT. 

▪ Organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i 
touroperatorów. 

▪ Organizacja spotkań o profilu turystycznym.



Kolejny rok funkcjonowania w „cieniu” pandemii

Początek roku upłynął pod znakiem komunikatów
o kolejnych falach pandemii i związanych z tym zaostrzeniem
restrykcji. Na wniosek Pani Prezes Anny Golec-Mastroianni rada SOT
przyjęła uchwałę dotyczącą umorzenia w całości składki
członkowskiej za 2021 wszystkim członkom organizacji. Postaraliśmy
się o dodatkowe wsparcie na działalność i uzyskaliśmy subwencję
finansową w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0
PFR dla mikro, małych i średnich firm”.

Całym zespołem dalej wykonywaliśmy pracę w systemie
hybrydowym. Ze względu na obowiązujące restrykcje na początku
roku stacjonarna działalność Informacji Turystycznej wciąż nie była
możliwa. Punkty otwierane były stopniowo zgodnie ze zmieniającą
się sytuacją w kraju. Od 10 kwietnia ponownie otworzyliśmy punkt IT
na ul. Dworcowej 4. Od połowy maja uruchomiliśmy sezonowy punkt
na Placu Przyjaciół Sopotu w nowej odsłonie. Od 1 czerwca
ponownie otworzyliśmy punkt IT na Placu Zdrojowym 2. Punkty
zostały dostosowane do bieżących wymogów sanitarno-
epidemiologicznych.

Kontynuowaliśmy zadania w zakresie bieżącego informowania
branży o zmianach w panujących obostrzeniach oraz o
możliwościach uzyskania pomocy na prowadzenie działalności.
Podtrzymaliśmy zmianę priorytetów w zakresie promocji i skupiliśmy
się na działaniach w sieci i na rynku krajowym.



Projekty SOT -
wsparcie dla branży



Kulinarny Sopot #nawynos
Kontynuowaliśmy akcję wspierającą sopockich
gastronomików. Podjęliśmy się realizacji i promocji
materiałów video zachęcających do dokonywania zamówień
online bądź z odbiorem w lokalu. Uruchomiliśmy
dedykowaną zakładkę na stronie visit.sopot.pl, filmy
ukazały się w social mediach oraz na YouTube.

Na Wielkanoc wspieram sopocką gastronomię
#kupujeniegotuje
Wszyscy cenimy dzisiaj każdą chwilę, postanowiliśmy
przekonać wszystkich, iż warto zyskać na czasie, a
jednocześnie nie rezygnować z pysznych tradycyjnych
wielkanocnych potraw. Na stronie visit.sopot.pl
pojawiła się dedykowana podstrona z wielkanocnymi
ofertami sopockich restauracji i kawiarni. Inicjatywę
reklamowaliśmy w social mediach i lokalnej prasie.



Szczepimy branżę turystyczną #szczepimysie

Bezpieczeństwo podróżnych i pracowników branży
turystycznej jest naszym priorytetem, jednocześnie zależało
nam, żeby nadchodzący sezon turystyczny był lepszy od
poprzedniego. Nadzieją na powrót do normalności są
szczepienia. Dlatego wraz z miastem Sopot podjęliśmy
inicjatywę jako pierwsze miasto w Polsce o masowym
szczepieniu przedstawicieli branży turystycznej, niezależnie
od ich wieku. Kampania zachęcająca do szczepień – social
media, portale informacyjne, strona www, telewizja.

W okresie kwiecień – maj 2021, skoordynowaliśmy z
sukcesem szczepienia ponad 30 obiektów związanych z
branżą turystyczną.



Sopocki Dzień Solanki

Promocja uzdrowiskowej oferty miasta oraz jego
naturalnych walorów. Trzecia edycja Sopockiego dnia
solanki, dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszania
zorganizowana została przez nas w nowej, poszerzonej
formule umożliwiającej mieszkańcom nie tylko pogłębienie
wiedzy na temat samej solanki, ale również skorzystanie z
zabiegów uzdrowiskowych i porad specjalistów z zakresu
balneologii i kosmetyki.

W organizację wydarzenia zaangażowaliśmy 25 podmiotów,
w puli koła fortuny znalazło się ponad 900 nagród. W trakcie
wydarzenia pracownicy SOT rozdali 1162 ulotki własne oraz
naszych członków. Szacujemy, że w wydarzeniu wzięło udział
ponad 1000 osób. Dzięki wsparciu ze strony MOSiR Sopot
odbyło się ono po raz pierwszy na Skwerze Kuracyjnym.

Informacje o wydarzeniu pojawiły się na kilkunastu
portalach. Patronat medialny objęły nad nim: Gazeta
Wyborcza; portal trojmiasto.pl; portal esopot.pl.



Sopocki Dzień Solanki

W rozstawionych namiotach: Pomorskiego Centrum
Rehabilitacji im. Jadwigi Titz-Kosko, Sanatorium MSWiA,
SPZOZ Uzdrowisko Sopot, Fundacji Sport na Zdrowie,
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz Medical Center
Sopotorium można było za darmo wykonać szereg badań,
takich jak: pomiar ciśnienia, poziomu cukru, wydolności płuc
czy spirometrię, zasięgnąć porady fizjoterapeutów oraz
lekarzy balneologów, a także skorzystać z zabiegów, takich
jak areozol oczu, solankowy masaż i peeling dłoni, czy limfo-
drenaż.

Centrum Nauki Eksperyment przeprowadzało
doświadczenia w oparciu o sopocką solankę: Chemiczna
tęcza, Co się kryje w solance, Osmoza w układach
komórkowych, Warsztat z wykonania roztworu
izotonicznego, a dodatkowo zapewniło przestrzeń dla dzieci
prezentując kreatywne klocki.

Sopocianie mieli również okazję wziąć udział w ćwiczeniach
jogi zorganizowanych w muszli koncertowej przez Sopot
Yoga oraz zajęciach talasoterapii prowadzonych na ostrodze
mola przez Sanatorium MSWiA, SPZOZ Uzdrowisko Sopot.





Promocja wydarzeń i działalności członków SOT
Cały czas dbamy o publikacje aktualnych, ciekawych
wydarzeń naszych członków. Zarówno na stronie jak i
naszych social mediach. Informujemy o działalności,
produktach i promocyjnych ofertach naszych partnerów.
Realizujemy te działania również poprzez naszego
newslettera, w którym zbieramy informacje z zakresu
trendów, najważniejszych wydarzeń z branży, obecnych

obostrzeń, dotacji i programów wsparcia.

Oferta wigilijno-noworoczna
Na stronie visit.sopot.pl powstała zakładka z ofertami
świąteczno-noworocznymi, cateringiem świątecznym
sopockich restauracji oraz spisem wydarzeń.



Poranki z SOT- spotkania branży

Nadal z powodzeniem organizujemy branżowe spotkania, na 
których prezentujemy ciekawe projekty i inicjatywy, w które 
nasi partnerzy mogą się włączyć. Jest to jednocześnie 
efektywna forma integracji sopockiej branży. 

• 30.03 - Poranek z SOT online

• 27.05 – Poranek z SOT na deskach Opery Leśnej

• 09.06 – Walne Zebranie Członków SOT

• 12.10 – Poranek SOT w Goyki 3 Art. Inkubator 

• 09.11 – Spotkanie z branżą połączone z szkoleniem 
z marketingu „Wizerunek w sieci, jak budować 
pozytywne relację, jak zadbać o punkt styku z 
marką / produktem i przyciągać klientów?”

• 20.12 – Spotkanie z branżą w Rezydent Sopot 
MGallery Hotel Collection



Konkurs Sopockie 
Perły 2021



Sopockie Perły 2021

W 2021 wystartowaliśmy już z 3 edycją konkursu o sopocką
nagrodę turystyczną „Sopockie Perły”. Do udziału
rokrocznie zachęcamy podmioty prowadzące działania w
Sopocie, w szeroko pojętej branży turystycznej. Zgłaszać się
mogą wszystkie firmy, których działalność aktywnie
kształtuje wizerunek i ofertę turystyczną miasta. Zgłoszenia
do kolejnej edycji ruszyły w październiku.

Rekordowe 52 zgłoszenia w konkursie!

Nowi sponsorzy: firma Maurisse, producent kosmetyków
Biotaniqe oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Patronaty honorowe Marszałka Województwa Pomorskiego,
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Izba Gospodarcza
Hotelarstwa Polskiego.

Patronaty medialne: Dziennik Bałtycki, Prestiż Magazyn
Trójmiejski oraz portale iBedeker.pl i esopot.pl.

Uroczysta gal wręczenia nagród w Sopot Sheraton Hotel.



Sopockie Perły 2021 - działania promocyjne

Realizacja filmów zachęcających do zgłaszania się z
zwycięzcami poprzedniej edycji w roli głównej.

Wysyłka dedykowanych mailingów, na poszczególnych
etapach konkursu, do bazy ponad 300 kontaktów.

Kampania reklamowa na Facebooku (ponad 210 tys.
wyświetleń; zasięg ponad 72 tys. odbiorców).

Na profilu @SopockaOrganizacjaTurystyczna ukazało się
ponad 30 postów (zasięg ponad 49 tys.).

Wysyłka informacji prasowych (26 publikacji w mediach
tradycyjnych i online).

Reklama w przestrzeni Sopotu na miejskich kubikach
informacyjnych.





Promocja krajowa



Kampania „Zwiedzaj Sopot online”

Cykl wirtualnych spacerów po najciekawszych atrakcjach w
Sopocie. Na stronie visit.sopot.pl zamieściliśmy serię
artykułów, a na social mediach postów, które zachęcały do
odwiedzin poszczególnych atrakcji turystycznych miasta
online. Seria obejmowała zarówno kultowe miejsca w
przestrzeni miejskiej, zabytki, muzealne wystawy ale i
miejsca nietypowe takie jak: wnętrza biblioteki, Ergo Areny,
pijalni wód solankowych.

Kampania trafiła do ponad 13 tys. odbiorców.



Złap oddech w Sopocie #ferie bez smogu
Kampania promująca ponownie otwarte obiekty i zimowe
atrakcje miasta. Dodaliśmy specjalną zakładkę z ofertami na
ferie na stronie oraz zachęcaliśmy do odwiedzin Sopotu
również poza sezonem.

Promocja aktywnego spędzania czasu w mieście -
Wiosną wkręć się w Sopot
Na wiosnę w celu promocji eksplorowania Sopotu z innej
perspektywy oraz wspierając aktywność fizyczną (po roku
siedzenia w domu), stworzyliśmy mini kampanie „Wiosną
wkręć się w Sopot”. Seria postów o sopockich trasach
rowerowych kierowała do naszej strony internetowej.



Sopot w „Zakochaj się w Polsce”

Pomogliśmy ekipie filmowej w nakręceniu odcinka
poświęconego Sopotowi do szóstej już serii programu
„Zakochaj się w Polsce”. Lokalny przewodnik Pan Tomasz Kot
opowiedział o historii miasta. Ujęcia kręcone były na molo,
w Operze Leśnej, Latarni Morskiej i Dworku Sierakowskich.

"Zakochaj się w Polsce" to program poświęcony odkrywaniu
ciekawych zakątków w naszym kraju, rodzaj alternatywnego
telewizyjnego przewodnika. Pokazuje interesujące miejsca,
najważniejsze zabytki architektoniczne, walory
przyrodnicze, a także nowe obiekty. Prowadzącym jest aktor
Tomasz Bednarek. Emisja – raz w tygodniu, zazwyczaj w
niedzielę około południa na antenie TVP1.

https://vod.tvp.pl/video/zakochaj-sie-w-polsce,sopot,55485468
https://vod.tvp.pl/video/zakochaj-sie-w-polsce,sopot,55485468


Sopot w Dzień Dobry TVN

Zaprzyjaźniony z nami znany podróżnik Michał Cessanis
ponownie zawitał do Sopotu. Towarzyszyliśmy mu i ekipie
TVN w odkrywaniu nieoczywistych miejsc naszego miasta.

Posmakował sopockiej solanki, o której opowiedziała mu
pani doktor Teresa Adamowska-Puchała. Marcello
Mastroianni, właściciel lokalnej kawiarni La Crema d’Italia,
zdradził dlaczego serce zaprowadziło go właśnie do naszego
pięknego kurortu, a przewodniczka Eliza Wasiewicz, zabrała
go na spacer wśród sopockich kamienic. Materiał, z tej
niecodziennej wizyty, zachęcający do wizyty w Sopocie,
można było obejrzeć w programie Dzień Dobry TVN w maju.
Średnia dzienna oglądalność programu wynosi ponad
300 tys. osób.



Współpraca z blogerami „Polska po godzinach”

W celach promocji miasta skierowanych do młodych par z
dziećmi podjęliśmy współpracę z blogerami „Polska po
godzinach”, których łącznie na ich social mediach obserwuje
ponad 25 tys. osób. Stworzyli oni szereg relacji pokazując
swój udany pobyt, podkreślając również fakt, iż nasze
miasto jest „przyjazne wózkom”, co pokazuje prorodzinny
charakter Sopotu.



VIII Forum Promocji Turystycznej

Pierwsze spotkanie branży turystycznej po zniesieniu
ograniczeń pandemicznych odbyło się w Kamienicy
Artystycznej w Warszawie. VIII Forum Promocji Turystycznej
organizowane przez redakcję portalu WaszaTurystyka.pl,
gościło szereg ekspertów od promocji turystycznej,
przedstawicieli rządu, ROT-ów, LOT-ów, hotelarzy,
przewoźników, i reprezentantów biur podróży.
Nasza pani Prezes Anna Golec-Mastroianni miała
przyjemność reprezentować Sopot w debacie: „Czy nadszedł
czas, by promować dbałość o zdrowie podczas
wypoczynku?”



Nowy spot promujący miasto

We współpracy z Urzędem Miasta Sopot stworzyliśmy nowy
spot promujący kurort. Jego głównym celem było pokazanie
miasta jako miejsca, w którym można odetchnąć i
zrelaksować się i to bez konieczności przebywania w tłumie.
Miasta wielu możliwości, w którym każdy może odpocząć w
„swoim rytmie”. Miasta, w którym zawsze jest co robić, ale
atrakcje można dopasować do własnych potrzeb.

Dzięki tej produkcji odkrywaliśmy Sopot na nowo – znane
miejsca z nowej perspektywy, piękno krajobrazu i lokalnej
architektury – i Sopot, w którym czeka nas odnowa
biologiczna – klimat, który wzmacnia i leczy, ale też kąpiel w
basenie z solanką, gimnastyka na świeżym powietrzu, czy
zabiegi w spa.

Spot powstał we współpracy z firmą produkcyjną z
Trójmiasta Poland By Locals.



https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI


Nowy spot promujący miasto

Film wyświetlany był w ramach BNP Paribas Kino Letnie
Sopot-Zakopane we wszystkich trzech lokalizacjach oraz –
dzięki uprzejmości organizatorów – również na ekranach
żeglugi mazurskiej. W ramach otwarcia kina na molo spot
miał również swoją premierę. W trakcie festiwalu odbyło się
ponad 140 seansów filmowych, które zgromadziły ponad 40
tysięcy widzów przed ekranami.

Dzięki współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją
Turystyczną film pojawił się również na 245 Infomatach w
całym województwie. Był on też licznie udostępniany i
promowany przez wszystkich członków i partnerów
organizacji (147 udostępnień).

Zyskał wyłącznie pochlebne opinie wśród odbiorców i jest
najpopularniejszym filmem na naszych kanałach:
YT – 2 tys. wyświetleń
FB – 37,4 tys. zasięg
IG – ponad 1,2 tys. zasięg



Kampania marketingowa spotu w social mediach.

Cele:
➢ promocja Sopotu jako bezpiecznego miejsca, w którym

można spędzić wakacje niekoniecznie w tłumie
➢ promocja uzdrowiskowego charakteru miasta - w którym

czeka nas odnowa biologiczna oraz aktywności na świeżym
powietrzu

➢ skłonienie osób do wejścia na stronę internetową w celu
zapoznania się z pełną ofertą turystyczną miasta

➢ zachęcenie do polubienie profilu Sopockiej Organizacji
Turystycznej aby być na bieżąco z ofertami i informacjami na
temat Sopotu

Efekty:
✓ Facebook : reklamy dotarły do prawie 190 tys. osób, ponad 

468 tys. Wyświetleń

✓ reklamy wygenerowały łącznie ponad 65 tys. reakcji

✓ profil @SopockaOrganizacjaTurystyczna zyskał ponad 250
nowych obserwujących

✓ strona visit.sopot.pl: 11,5 tys. osób odwiedzających  w 
okresie 14.07 -09.08 2021, wzrost o ponad 100% w 
porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020

https://youtu.be/iLb4AkGOjqI
https://youtu.be/iLb4AkGOjqI


Kampania promocyjno-informacyjna spotu na profilach SOT

➢ promocja miejsc i atrakcji pokazanych w filmie
➢ pokazanie oferty SPA i Wellnes
➢ popularyzacja wiedzy na temat Sopotu



Europejskie Forum Samorządowe - Local Trends

W dniach 11-12 października 2021 r. prowadziliśmy w
Poznaniu kampanię wizerunkową podczas Europejskiego
Forum Samorządowego - Local Trends,
współorganizowanego przez Miasto Sopot. Uczestnicy i
goście Forum mieli możliwość zapoznania się z materiałami
promocyjnym oraz naszym najnowszym filmem, relaksując
się w ustawionych na stoisku sopockich koszach plażowych i
leżakach. Dużą popularnością cieszyły się próbki
kosmetyków z serii Sopot SPA, dostarczone specjalnie na tę
okazję przez firmę Ziaja.



Promocja zagraniczna



Targi ITB w Berlinie
Wirtualnie na potrzeby Targów ITB w Berlinie
prezentowaliśmy ofertę Sopotu w zakresie bazy noclegowej,
gastronomicznej i wellness.

BIT Digital Edition w Mediolanie
Mimo ograniczeń w podróżowaniu i organizacji dużych
imprez targowych szukaliśmy alternatywnych możliwości i
projektów aby popularyzować Sopot. Targi BIT w Mediolanie
to jedna z największych i najstarszych imprez turystycznych
we Włoszech, dlatego też na zaproszenie Polskiej Organizacji
Turystycznej dołączyliśmy w maju do narodowego
wirtualnego stoiska na tym wydarzeniu. Pokazaliśmy
Włochom bogatą ofertę Sopotu, nasze lokalne atrakcje,
piękno kurortu, który może być dla nich ciekawą
alternatywą. Rynek włoski jest jednym z najprężniej
rozwijających się rynków zagranicznych, jeśli chodzi o
przyjazdy turystyczne do Polski. W roku 2019 odwiedziło
Polskę ponad 600 tys. turystów z Włoch. Największą
popularnością cieszą się od lat turystyka kulturowa, przede
wszystkim city break do polskich miast, turystyka
objazdowa, turystyka religijna.



Wizyty studyjne

Sierpień 2021 - wizyta dziennikarza radiowego z Niemiec, 
Arkadiusz Łuba z Deutschlandradio Kultu. Ta niemiecka, 
ogólnokrajowa, publiczna rozgłośnia radiowa, z prezencją w 
Internecie posiada 4,5 miliona słuchaczy dziennie.

We wrześniu gościliśmy grupę Holenderskich travel
agentów.

W październiku odwiedzili nas szwedzcy dziennikarze, Carl 
Magnus Lindkvist i Nils Jonas Nilsson z magazynu 
Megafonen.

W listopadzie do Sopotu przyjechali przedstawiciele i agenci 
biur podróży z najważniejszych sieci punktów sprzedaży na 
rynku hiszpańskim.



Współpraca z influencerką z USA

W sierpniu gościliśmy w Sopocie amerykańską blogerkę
podróżniczą o polskich korzeniach Adriannę Kuci, która ma
ponad 300 tys. obserwujących na swoich kanałach social
media.



Materiały SOT na zagranicznych targach

Mimo, że nie mogliśmy być obecni ciałem na targach FITUR
2021 w Madrycie (19-23 maja 2021r.) zaopatrzyliśmy
Polskie Stoisko Narodowe w nasze materiały.

W wersji elektronicznej przekazaliśmy, przetłumaczony na
ten cel materiał o sopockiej solance, na targi: World Travel
Market Londyn, UK (1-03.11.2021), Medica Düsseldorf,
Niemcy (15-18.11.2021), Zdravookhraneniye Moskwa,
Rosja (6-10.12.2021).



SOT w Internecie



visit.sopot.pl

▪ 60 tys. użytkowników 
(100% wzrost r/r) !!

▪ ponad 130 tys. wyświetleń 
strony (70% wzrost r/r)

▪ 87% nowych użytkowników

▪ 63% wyświetleń na mobile 
(10% wzrost r/r)

▪ najpopularniejsze strony : 
22 tys. startowa; 15 tys. 
atrakcje turystyczne; 9 tys. 
bon turystyczny

@SopockaOrganizacjaT
urystyczna

▪ 6186 obserwujących 
(ponad 25% wzrost r/r)

▪ ponad 450 tys. łączny 
zasięg

▪ najpopularniejszy post 
wygenerował 866 reakcji i 
ponad 37 tys. zasięg

▪ ponad 250 postów w ciągu 
roku

@visit.sopot.pl

▪ 637 obserwujących

▪ ponad 15,5 tys. łączny 
zasięg

▪ 25% odbiorców spoza 
Sopotu

▪ najpopularniejszy post 1,2 
tys. zasięg

▪ ponad 150 postów

Sopocka Organizacja 
Turystyczna

▪ 25 filmów na kanale

▪ ponad 5,5 tys. wyświetleń

▪ najpopularniejszy film 1,9 
tys. wyświetleń



sopockiepamiatki.pl

Z końcem 2020 roku uruchomiliśmy sklep internetowy, w
którym dostępne są wydawnictwa oraz gadżety naszej
produkcji, jak i zaprzyjaźnionych partnerów oraz instytucji
miejskich.

Sklep odwiedziło ponad 27 tys. użytkowników,
zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zamówień.



Informacja 
Turystyczna



Sopocka Organizacja Turystyczna
Prowadzimy całoroczne punkty Informacji Turystycznej przy
ulicy Dworcowej 4 oraz Placu Zdrojowym 2. Rokrocznie
uruchamiamy również punkt sezonowy. W 2021r. został on
zlokalizowany w nowym miejscu, tj. na Palcu Przyjaciół
Sopotu, przez co zwiększył swoją widoczność i dostępność.

Remont windy panoramicznej
W czerwcu dzięki współpracy z Urzędem Miasta Sopotu
przeprowadziliśmy remont windy panoramicznej nastąpiła
wymiana dźwigu osobowego oraz remont starej
maszynowni. Nowy dźwig posiada napęd elektryczny, a szyb
windy został wyposażony w klimatyzację. Dzięki tej
inwestycji nie ma zakłóceń w ciągłości pracy punktu
informacji turystycznej oraz pijalni solanki.

Remont punktu Informacji Turystycznej
W grudniu w punkcie IT na ul. Dworcowej 4 rozpoczęły się
prace remontowe. Były one konieczne w związku z naszym
zaangażowaniem w projekt pn. „Karta Sopocka” oraz w celu
udoskonalenia ergonomii przestrzeni.



Ruch w IT Sopot w 2021 r.

Prawie 

20 000
obsłużonych turystów

1 342  
wydanych 

Kart Turysty

Wynik podobny do 
2020 r.

22%
spadek r/r.

90% 
turystów z Polski
87% turystów z Polski w 2020 r.

Niemcy

Czechy

Hiszpania

Francja

Turyści zagraniczni

Turyści zagraniczni w 2020 r..

woj. 
mazowieckie

20%

woj. pomorskie
19%

woj. śląskie 
10%

woj. kujawsko –
pomorskie

8%

woj. łódzkie 
7%

woj. 
wielkopolskie

7%

pozostałe
29%



Materiały Informacyjne
Tworzymy materiały informacyjne i prowadzimy ich
dystrybucję posiadamy ponad 20 różnych własnych
publikacji. W 2021r. wzbogaciliśmy nasze portfolio o nowy
folder promocyjny „Odkrywaj Sopot” i ulotkę edukacyjno-
reklamową na temat sopockiej solanki.

Nietypowym projektem drukowanym w tym roku, który
pełnił funkcje promocyjną i praktyczną był piękny sopocki
wachlarz.

W 2021r. rozdystrybuowaliśmy łącznie prawie 13 tys.
bezpłatnych materiałów informacyjnych.

Kalendarz SOT
Wydaliśmy w tym roku również własny spersonalizowany 
kalendarz książkowy. Można w nim znaleźć kalendarium 
sopockich wydarzeń, piękne sopockie zdjęcia oraz 
informacje o nas.



Nowa linia sopockich gadżetów

Staramy się wzbogacać i urozmaicać asortyment
sprzedażowy, obecnie mając również na uwadze potencjał
produktów w zakresie sprzedaży internetowej. Dbamy o
zapewnienie różnorodności dla klienta i nawiązujemy nowe
współprace. W tym roku przygotowaliśmy linię własnych
gadżetów.

Produkty są dostępne stacjonarnie jak i w naszym sklepiku
online – który ciągle udoskonalamy. Na potrzeby ekspozycji i
promocji przedmiotów w Internecie zrealizowaliśmy sesję
zdjęciową w sopockim plenerze. Łącznie sprzedaliśmy
ponad 8 tys. gadżetów.

Tegorocznym hitem sprzedaży okazała się sopocka torba,
którą kupiło ponad 250 osób!





Praktyki i staże

Współpracujemy z pomorskimi szkołami i uczelniami
wyższymi w zakresie kształcenia kadr dla branży turystycznej

W 2021 r. prowadziliśmy staże i praktyki łącznie dla 11
osób:

Dla uczniów Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i
Handlowo Usługowych w Gdańsku.

W ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w
Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Dla uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego.

Studentkę Uniwersytetu Gdańskiego.



Współpraca



#SopotWillWait
Miłym zaskoczeniem związanym jeszcze z okresem
największych restrykcji jest nagroda za kampanię „We will
wait”, w którą włączyliśmy się razem z innymi miastami.
Akcja #CityWillWait” zwyciężyła w kategorii „Współpraca
roku” i otrzymała nagrodę Bessie Awards.

POT cykl webinarów dla biur podróży
12 marca wzięliśmy udział w webinarze organizowanym
przez Polska Organizacja Turystyczna. Spotkanie miało na
celu przedstawienie oferty turystycznej polskich regionów
biurom podróży i touroperatorom. Zaprezentowaliśmy
wyróżniającą się na tle całego kraju sopocką ofertę
uzdrowiskową, Wellness i SPA



Konferencja „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla
rozwoju lokalnego” w Uniejowie
We wrześniu dzięki współpracy z UM Sopot i Stowarzyszeniu
Gmin Uzdrowiskowych w Polsce przedstawicielka SOT
Katarzyna Kucz-Chmielecka w ramach konferencji „Znaczenie
funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego” przedstawiła
prezentacje „Opłata uzdrowiskowa jako element polityki
uzdrowiskowej miasta”. Jej wystąpienie związane było z
naszym zaangażowaniem w akcję wydawania karty turysty
wszystkim osobom, które dokonały opłaty uzdrowiskowej. Jest
to kolejny, oprócz dedykowanego materiału informacyjnego,
element promocji odprowadzania przez najemców
krótkoterminowych opłaty uzdrowiskowej, w celu zwiększenia
wynikających z niej wpływów dla miasta i dla nas.

Forum Przedsiębiorstw 2021
Na zaproszenie Agencji Rozwoju Pomorza nasz Project
Manager Pani Katrzyna Kucz-Chmielecka wzięła udział w
debacie z zakresu turystyki wellbeing. Wspólnie z uczestnikami
poszukiwała odpowiedzi na pytania: Co napędza turystykę
wellbeing? Jak dbać o dobrostan ciała i umysłu?



Debata „Życie i wypoczynek w kurorcie”

9 września w przestrzeni ogrodu Grand Hotelu
zorganizowaliśmy we współpracy z UM Sopot debatę „Życie
i wypoczynek w kurorcie”. W trakcie debaty jej uczestnicy –
Martyna Obarska (moderator), wiceprezydentka Magdalena
Czarzyńska-Jachim, Dyrektor Muzeum Sopotu Karolina
Babicz, Radna Miasta Sopotu Aleksandra Gosk, dr Anna
Białk-Wolf, prezes Jacek Piwkowski - rozmawiali na temat
historycznego rozwoju miasta, jak i najnowszych
działaniach, które możliwe są właśnie dzięki turystycznemu i
uzdrowiskowemu charakterowi Sopotu.

Spotkanie było elementem dążenia do uczynienia z
mieszkańców naturalnych ambasadorów Sopotu, ale
jednocześnie korzystania z wszystkich możliwości, jakie ono
oferuje.

Debata odbyła się w ramach obchodów 120-lecia Sopotu.
W wydarzeniu na żywo wzięło udział ok. 40 gości, dzięki
transmisji debaty w social mediach na profilach:
@SopockaOrganizacjaTurystyczna i @MiastoSopot obejrzało
ją ponad 1,3 tys. osób.



City Map
We współpracy z miastem stworzyliśmy reklamy do City
Map dystrybuowanych na promach Stena Line oraz w
wybranych punktach Karlskrona i hotelach w Trójmieście

Międzynarodowe zawody w skokach przez
przeszkody CSIO 5* Sopot
W ramach współpracy z Hipodromem 19 – 20 czerwca w
trakcie Międzynarodowych zawodów w skokach przez
przeszkody CSIO 5* Sopot 2021, goście wydarzenia mieli
możliwość zakupu pamiątek i pozyskania informacji w
naszym „mobilnym” punkcie IT.

Spotkanie noworoczne
29 grudnia wspieraliśmy Urząd Miasta w organizacji
spotkania z prezydentem, na którym wydawany był słodki
poczęstunek, kawa i herbata.



Reklamy w prasie

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta mieliśmy możliwość
stworzenia reklam:

• typowo turystycznych, zachęcające do odwiedzin
naszego miasta na kilka dni na tzw. „city break”. Reklamy
ukazały się między innymi w Gazecie Wyborczej czy
Gazecie Prawnej.

• reklamy nawiązująca do nowego spotu promocyjnego i
zachęcająca od odwiedzenia Sopotu przez cały rok w
Forbes Women Polska.



Dystrybucja materiałów informacyjnych i 
promocyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta 
Sopot 

W okresie od początku czerwca do końca sierpnia
dostarczyliśmy do 64 sopockich restauracji ponad 18 tys.
szt. podkładek z kalendarzem sopockich wydarzeń
stworzonym przez miasto.

W trakcie wakacji rozdystrybuowaliśmy również pakiety
materiałów, przygotowane przez Urząd Miasta, do ponad
100 podmiotów prowadzących najem krótkoterminowy i
zobowiązanych do pobierania z tego tytułu opłaty
uzdrowiskowej. W paczce znalazł się list od prezydenta,
plakaty i ulotki promujące EkoParking, akcję Turysto szanuj
Sopot, ulotka informacyjna dotycząca segregacji śmieci.



Dokumenty strategiczne

• Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Gmin
Uzdrowiskowych RP w zakresie zapisów
przygotowywanych przez rząd programów dla uzdrowisk
oraz kwot należnych uzdrowiskom w związku z
pobieraniem opłaty uzdrowiskowej w kontekście
zmniejszenia wpływów wynikających z ograniczenia
działalności turystycznej w trakcie pandemii covid.

• Rozpoczęliśmy prace wspólnie z Miastem oraz Urzędem
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nad
stworzeniem klastra uzdrowiskowego.

• Opracowaliśmy wspólnie z Wydziałem Zdrowia oraz
Biurem Promocji i Informacji materiału wyjściowego do
stworzenia strategii rozwoju uzdrowiska i określenia roli i
rangi, jaką powinna zajmować w nowej Strategii
Rozwoju Miasta oraz w budowaniu wizerunku i promocji
Sopotu.

• Opracowaliśmy Program Strategiczny Pomorska Strefa
Uzdrowiskowa zgłoszonego do RPO

• Rozpoczęliśmy pracę nad przeprowadzeniem
szczegółowych badań solanki (w tym klinicznych) i
opracowań dotyczących metod jej wykorzystania oraz
działalności balneologicznej.

• Wzięliśmy udział w wypracowywaniu formuły i pracach
przygotowawczych do rozpoczęcia procesu
inwestycyjnego związanego z budową w Sopocie
nowych obiektów dedykowanych działalności
uzdrowiskowej w formule PPP

• Uczestniczyliśmy w pracach nad dokumentami
strategicznymi związanymi z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych poprzez przekazanie uwag oraz zgłoszenie
propozycji konkretnych zapisów umożliwiających Miastu
oraz podmiotom funkcjonującym w jego obszarze
wnioskowanie o środki na działalność związaną z
turystyką i uzdrowiskowym charakterem Sopotu do
projektów programów: FEP, RPS, Interreg Południowy
Bałtyk, FE Nowoczesna Gospodarka, KPO



Karta mieszkańca

W 2021 w porozumieniu z Miastem rozpoczęliśmy
przygotowania do wdrożenia Karty Sopockiej, która
stanowić będzie nową, udoskonaloną wersję Karty
Mieszkańca. Karta będzie spersonalizowana, dostępna w
wersji karty plastikowej oraz aplikacji mobilnej i wydawana
będzie przez SOT od 21 marca 2022 r.



Szkolenia i spotkania branżowe

Na początku maja cały nasz zespół został przeszkolony z
obszaru komunikacji i współpracy w zespole.

Pod koniec maja dwóch pracowników odbyło szkolenie z
tematyki social media w biznesie.

W październiku, trzech pracowników wzięło udział w
szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Sprawnie dla
niepełnosprawnych Etap II” – „Nowoczesne technologie
internetowe w turystyce” oraz „Vademecum przygotowania
oferty i obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób
starszych”.

W okresie od października do grudnia jeden z pracowników
brał udział w wirtualnej: „Akademii Liderów”. Organizowane
przez POT szkolenia mające służyć podniesieniu kompetencji
zawodowych kadry menadżerskiej na temat zarządzania
destynacją turystyczną i jakością produktów turystycznych.

Na przełomie listopada pracownicy IT wzięli udział w IX
Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i
Lokalnych Organizacji Turystycznych we Wrocławiu.



Zapraszamy do 
współpracy!
Sopocka Organizacja Turystyczna
501 590 7735
biuro@visit.sopot.pl
visit.sopot.pl

mailto:biuro@visit.sopot.pl

