STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
„ZIEMIA MRĄGOWSKA”
WSPÓŁPRACA
Fundamentem rozwoju turystyki na Ziemi Mrągowskiej jest współpraca z branżą, co pozwala w pełni
uwolnić potencjał Mrągowa i okolic. Stowarzyszenie liczy ponad 60 członków, których pomysły i inicjatywy
realnie wpływają na zaspokojenie potrzeby turystów i turystycznego rynku. LOT współpracuje z regionalnymi
i krajowymi podmiotami kreującymi turystykę w Polsce m.in. Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją
Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną.
DOŚWIADCZENIE
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” jest jednym z najstarszych i
największych podmiotów tego typu w Polsce. Działa na rynku branży turystycznej od 2004 roku. Głównym
celem działalności LOT jest promocja Miasta Mrągowo i okolic, a także wspieranie rozwoju turystyki na
Ziemi Mrągowskiej oraz systematyczna współpraca z podmiotami branży turystycznej.

PROMOCJA W INTERNECIE
Stowarzyszenie administruje 8 stronami internetowymi. Najpopularniejszą jest www.it.mragowo.pl - 306
009 użytkowników w 2020 roku. LOT posiada również konta w mediach społecznościowych Mrągowo.travel (Facebook – 787 obserwujących i Instagram – 156 Followersów), na których promuje oferty
członków Stowarzyszenia. Ponadto TYLKO członkowie Stowarzyszenia mają możliwość wykupienia reklamy
na stronie www.it.mragowo.pl.

WYDAWNICTWA
Stowarzyszenie wydaje publikacje: plany Mrągowa, przewodniki rowerowe, ciekawostki turystyczne.
Materiały promocyjne są ogólnodostępne dla turystów i członków w biurze LOT oraz są rozpowszechniane
podczas imprez turystycznych. Członkowie mają możliwość wykupienia płatnej reklamy w wydawnictwie
Stowarzyszenia.

WYDARZENIA BRANŻOWE
Przedstawiciele LOT co roku biorą udział w różnych imprezach targowych, np. Targi LATO, TT Warsaw w
Warszawie, Tour Salon w Poznaniu oraz w innych przedsięwzięciach promujących powiat i gminę Mrągowo,
np. workshopach czy konferencjach. Na targi zagraniczne przekazywane są materiały promujące powiat do
Warmińsko Mazurskiej Organizacji Turystycznej.
CONVENTION BUREAU MASURIA
Stowarzyszenie również jest organizatorem branżowych wydarzeń na terenie Mazur. W ramach struktur LOT
działa biuro turystyki biznesowej Convention Bureau Masuria. CBM współpracuje z krajową komórką
odpowiedzialną z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej za przemysł spotkań w Polsce - Poland
Convention Bureau.
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