
 

 

 

 

 

 

 

 



Convention Bureau Masuria powstało w 2014 roku z inicjatywy 

Lokalnej Organizacji Turystycznej “Ziemia Mrągowska” jako biuro 

turystyki biznesowej. CBM powstało w celu integrowania partnerów 

zajmujących się szeroko rozumianym przemysłem spotkań.  

Convention Bureau Masuria jest partnerem dla organizatorów spotkań 

i konferencji oraz obiektów i dostawców usług, a w swoich działaniach 

nie pobiera prowizji za świadczone usługi od żadnego z partnerów.  

Celem Convention Bureau Masuria jest wspieranie rozwoju turystyki 

biznesowej poprzez budowanie wizerunku regionu jako miejsca 

atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń. 

Convention Bureau Masuria nie organizuje komercyjnie kongresów i 

konferencji, lecz głównie wspiera merytorycznie organizatorów na 

etapie wstępnych spotkań, a także planowania konferencji. Wyjątek 

stanowi organizacja wydarzeń promujących region. 

 

 

 

www.KonferencjeMazury.com 

 



 
JAK CONVENTION BUREAU MASURIA MOŻE BEZPŁATNIE POMÓC CI W 

ORGANIZACJI TWOJEGO WYDARZENIA 
 
 

 Bezpłatnie dostarczymy informacje o profesjonalnych 

organizatorach konferencji oraz lokalnych dostawcach usług w 

naszym regionie.  

 Zorganizujemy site inspection. 

 Zapewnimy materiały promocyjne o Warmii i Mazurach. 

 Zaproponujemy Mazurską Kartę Turysty w specjalnych cenach. 

 Przygotujemy kompleksową ofertę konferencyjną na Twoje 

zapytanie. 

 Zapewnimy merytoryczną pomoc, wsparcie i doradztwo 

lokalnym środowiskom naukowym, gospodarczym i sportowym 

- zarówno na etapie ubiegania się o organizację konferencji, jak 

i organizacji samej konferencji. 

 Pomożemy w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z lokalną 

branżą turystyczną, władzami miasta i regionu. 

 Pomożemy w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z lokalną 

branżą turystyczną, władzami samorządowymi regionu 

 Zapewnimy Punkt Informacji Turystycznej oraz Welcome Desk 

dla Twojej konferencji liczącej od 300 uczestników (w miarę 

dostępności) 

 Zamieścimy na naszej stronie internetowej promocję 

wydarzenia 

 Pomożemy zaplanować i zorganizować wycieczkę z 

przewodnikiem dla uczestników spotkania 

 

 

 



DLACZEGO WARMIA I MAZURY? 

 

Różnorodna baza noclegowa 

Warmia i Mazury posiadają liczną oraz różnorodną 

bazę noclegową – od malowniczo położonych 

ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych po 

pięciogwiazdkowe hotele.  

 

Aktywnie na łonie natury 

Warmia i Mazury to region o nietuzinkowych 

walorach przyrodniczych i krajobrazowych z 

licznymi parkami krajobrazowymi, rezerwatami i 

pomnikami przyrody. Aby poznać każdy 

zakamarek tego pięknego miejsca najlepiej odkrywać go z wody, lądu i 

powietrza. 

 

Żeglarska Przygoda 

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla amatorów 

żeglarstwa, kajakarstwa i różnego rodzaju 

sportów wodnych. Region nazywany jest Krainą 

Tysiąca Jezior, lecz w rzeczywistości jest ich 

dwukrotnie więcej. 

 

Średniowieczna historia 

Zakon Krzyżacki stworzył na współczesnej 

Warmii i Mazurach jeden z najpotężniejszych w 

Europie systemów zamków. Te, które 

zachowały się, mimo zniszczeń i dewastacji, w 

większości odrestaurowano. Współcześnie 

mieszczą się w nich muzea, biblioteki, archiwa i domy kultury, a nawet 

hotele i restauracje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Convention Bureau Masuria 
ul. Warszawska 26 
11-700 Mrągowo 

Tel. +48 89 741 80 39 
www.KonferencjeMazury.com 


