
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
ZIEMIA MRĄGOWSKA 

 została utworzona w 2004 roku. Siedziba mieści się w 
Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej. 
Zaufało nam już ponad 100 podmiotów turystycznych oraz 
samorządy: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Piecki i Powiat 
Mrągowski. 
 

Zadania 
Głównym celem działalności LOT-u jest promocja regionu, 
wspieranie rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z 
podmiotami branży turystycznej.  

 



Dlaczego warto wstąpić do LOTu? 

• Mazurski Portal Turystyczny www.it.mragowo.pl 

• Targi turystyczne 

• Wydawnictwa 

• Wspólne działania promocyjne 

• Specjalistyczne obszary działań 

• Promocja turystyczna na rynku rosyjskim www.mazuria.ru 

• Promocja regionu dla turystyki biznesowej www.konferencjemazury.com 

• Prezentacja ofert w MCIT 

 

 

 

 

http://www.konferencjemazury.com/


Mazurski Portal Turystyczny 
www.it.mragowo.pl 

Członkowie mogą bezpośredniego zarządzać podstronami 

swoich obiektów w Bazie Danych. Każdy obiekt ma swój własny 

adres internetowy. Członek LOTu może zamieszczać pełną 

informację o swojej działalności, bez ograniczeń znaków. Dane 

rozszerzone są o Galerię zdjęć oraz lokalizację na mapie.  

 
Dodatkowo tylko członkowie LOT mogą zamieszczać na swoich 

podstronach filmy oraz płatne reklamy na stronie głównej.  

http://www.it.mragowo.pl/


Targi turystyczne 

Zapewniamy bezpłatne uczestnictwo w targach krajowych oraz 
zagranicznych poprzez prezentację Państwa obiektów na 
podstawie otrzymanych publikacji. 
 
LOT Ziemia Mrągowska jest członkiem Warmińsko – Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wyłącznie Członkowie LOT 
mogą być przedstawicielami regionu na targach turystycznych 
na stoisku W-M ROTu. 

 



Wydawnictwa 

Wyłącznie członkowie LOT-u otrzymują propozycję współpracy 
przy tworzeniu materiałów promocyjnych o regionie, zazwyczaj 
w formie stron promocyjnych.  



Wspólne działania promocyjne 

W przypadku działań promocyjnych Warmińsko-Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej i LOT „Ziemia Mrągowska”, 
przy których wymagany jest udział przedstawicieli branży 
turystycznej propozycję współpracy otrzymują wyłącznie 
członkowie LOT-u.  



Specjalistyczne obszary działań 

Wyłącznie członkowie LOT-u mogą pracować w ramach 
specjalistycznych działań podejmowanych przez grupy projektowe 
MKT. Grupy obecnie działające: 
 
- podmioty zainteresowane promocją turystyczną regionu na 
rynku rosyjskim www.mazuria.ru Więcej… 

 
 - podmioty zainteresowane promocją regionu jako celu turystyki 
biznesowej www.konferencjemazury.com Więcej… 

 
- podmioty zainteresowane rozwojem dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego 

 
- podmioty zainteresowane promocją ekologii 
 
 
Więcej o Mazurskim Klastrze Turystycznym na www.klaster.mazury.pl 
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Promocja turystyczna na rynku rosyjskim 
www.mazuria.ru 

Członkowie Organizacji mogą bezpośredniego zarządzać 
podstronami swoich obiektów w Bazie Danych. Każdy obiekt ma 
swój własny adres internetowy. Członek LOTu może zamieszczać 
pełną informację o swojej działalności, bez ograniczeń znaków. 
Dane rozszerzone są o zdjęcia oraz lokalizację na mapie.  
 
Dodatkowo tylko członkowie LOT mogą zamieszczać na swoich 
podstronach filmy oraz płatne reklamy na stronie głównej. 

http://www.mazuria.ru/


Promocja regionu dla turystyki biznesowej 
www.konferencjemazury.com 

czyli organizacji seminariów, szkoleń, konferencji, imprez 
integracyjnych  
 
Członkowie Organizacji mogą bezpośredniego zarządzać 
podstronami swoich obiektów w Bazie Danych. Każdy obiekt ma 
swój własny adres internetowy. Członek LOTu może zamieszczać 
pełną informację o swojej działalności, bez ograniczeń znaków. 
Dane rozszerzone są o zdjęcia oraz lokalizację na mapie.  
 
Dodatkowo tylko członkowie LOT mogą zamieszczać na swoich 
podstronach filmy oraz płatne reklamy na stronie głównej. 

 

http://www.konferencjemazury.com/


Mazurska Karta Turystyczna 

to imienna, turystyczna karta rabatowa, upoważniająca do 
uzyskania rabatu przy zwiedzaniu, korzystaniu z atrakcji 
turystycznych, usług noclegowych i gastronomicznych Mazur.  
 
Partnerzy będą promowani nie tylko w publikacjach nt. Karty, 
ale także na stronie internetowej poświęconej Karcie. 
Informacja o uczestnictwie w projekcie jest eksponowana w 
opisie obiektu na stronie www.it.mragowo.pl. 
 
Partnerzy zyskują grono lojalnych klientów. W przypadku, gdy 
osobą korzystającą z Karty będzie mieszkaniec Ziemi 
Mrągowskiej, można ją traktować jako Kartę stałego klienta. 
 
Partnerem może być tylko członek LOT Ziemia Mrągowska 



Prezentacja ofert w MCIT 

Bezpłatna prezentacja ofert w Mrągowskim Centrum Informacji 
Turystycznej oraz udzielanie informacji o zakresie działania 
Państwa obiektów, firm turystycznych. 
 
W ten sposób propagujemy bezpośrednio pobyt u naszych 
członków! 
 



Zapisz się do nas! 

 
 

Zapytaj o warunki członkostwa 
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo 
tel. +48 89 741 80 39, info@it.mragowo.pl 

 
Dowiedz się więcej o: 
Naszej działalności 
Statut 
Pobierz deklarację 
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