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Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna od
niemal 20 lat jest liderem marketingu turystycznego 
i budowy marki turystycznej województwa opolskiego.
Naszym celem jest wspólne działanie na rzecz rozwoju
rynku turystycznego w naszym Regionie. Dzięki
realizacji wspólnych projektów z członkami OROT,
powstają nowe atrakcje turystyczne, ulepszana jest
infrastruktura, doskonalone są kadry turystyczne,
prowadzone są analizy i badania. Udzielamy
wsparcia przy realizacji projektów służących
wzmocnieniu potencjału turystycznego regionu.
Wspólne działanie to ścieżka do realizacji wielu
sukcesów!

Nasza misja i cele



Ściśle współpracujemy w ramach systemu POT-
ROT-LOT. Regionalne Organizacje Turystyczne
napędzają rozwój turystyki w swoich regionach,
działają wspólnie z członkowskimi
przedsiębiorcami, LOT-ami, stowarzyszeniami
oraz JST. OROT jest aktywnym członkiem Forum
Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Jedna z 16 regionalnych
organizacji w kraju

System promocji
turystycznej Polski opiera
się na współpracy Polskiej
Organizacji Turystycznej,
Regionalnych Organizacji
Turystycznych i Lokalnych
Organizacji Turystycznych.

Opolska Regionalna Organizacja
Turystyczna to niezwykłe
stowarzyszenie! Sprawnie działamy
w polskim 3-stopniowym systemie
systemie promocji turystycznej
Polski: POT-ROT-LOT



ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA REGIONALNYCH (ROT) 
I LOKALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZYCH (LOT) OKREŚLA
USTAWA O POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 
Z 25 CZERWCA 1999 R. – W ROZDZIALE I, ART. 4 
W SZCZEGÓLNOŚCI W PKT. 3:

"3. Do zadań regionalnych i lokalnych organizacji
turystycznych należy:
1) promocja turystyczna obszaru ich działania;
2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji
turystycznej;
3) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju 
i modernizacji infrastruktury turystycznej;
4) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.”

Ustawa o Polskiej
Organizacji
Turystycznej



Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, współpracy 
z wieloma partnerami biznesowymi, stowarzyszeniami
oraz samorządami nasza działalność stale się rozwija.
Głównym kierunkiem naszego działania jest sektor
turystyczny i wszystko co się z nim wiąże. Od promocji
Opolszczyzny, po działalność szkoleniową w branży
oraz pomoc dla przedsiębiorców turystycznych
województwa opolskiego. Jesteśmy jedynym
partnerem dla Polskiej Organizacji Turystycznej 
w województwie opolskim. W efekcie tego realizujemy
liczne wspólne projekty z POT oraz jego ośrodkami
zagranicznymi na całym świecie. Mamy także
najbardziej aktualny dostęp do wiedzy i informacji 
w zakresie przedsięwzięć realizowanych na szczeblu
centralnym.

Nasza działalność 
i osiągnięcia



 

Zakres działalności OROT

Targi i imprezy
promocyjne

Działalność
wydawnicza

Organizacja wizyt studyjnych
dla dziennikarzy, blogerów,

influencerów, touroperatorów

Działalność
szkoleniowa

Koordynacja systemu IT w woj.
opolskim (w tym wsparcie w

utworzeniu punktu dla każdego
chętnego)

Koordynacja Szlaku
Kulinarnego Opolski

Bifyj

Realizacja wspólnych
projektów

(partnerstwo)

Prowadzenie działalności Koła
Przewodników Turystycznych 

i Pilotów Wycieczek

Organizacja konkursów,
festiwali i wydarzeń

Dostęp do wiedzy 
i informacji

Opiniowanie
turystycznych znaków

drogowych

Administracja
stronami www:

visitopolskie.pl, orot.pl,
opolskibifyj.com oraz

profilami w social
mediach



To nasz plan — ulepszamy
sposoby komunikacji z JST oraz

przedsiębiorcami. Chcemy
działać wspólnie dla obopólnej

korzyści i zwiększenia ruchu
turystycznego w województwie

opolskim.

Ulepszenie
komunikacji

wewnątrzregionalnej
w turystyce

Każdego roku realizujemy wiele projektów z udziałem środków UE,
centralnych i regionalnych. Współpracujemy zarówno z partnerami
regionalnymi oraz krajowymi, jak i zagranicznymi. Sprawnie
pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój różnych obszarów turystyki
regionalnej. Do tej pory pozyskaliśmy środki m.in. w ramach INTERREG
PL-CZ, EUWT TRITIA, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
Narodowego Banku Polskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego
WO (2007-2013, 2014-2020), Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego i innych. OROT ma ogromne doświadczenie w pisaniu 
i realizacji projektów.

Realizacja projektów z różnych źródeł

Aktywnie współpracujemy z naszymi członkami: samorządami,
stowarzyszeniami, przedsiębiorcami turystycznymi. Jesteśmy
partnerem merytorycznym, pomagamy w rozwoju turystyki w gminach
województwa opolskiego. Dbamy o naszych członków, tworząc sieć
współpracy pomiędzy członkowskimi JST, przedsiębiorcami i innymi
jednostkami.

Aktywna współpraca z członkami OROT



Każdego roku promujemy cały obszar województwa opolskiego na
licznych targach turystycznych w kraju i zagranicą. Dzięki wspólnej
powierzchni wystawienniczej jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć
koszty udziału naszych członków w targach turystycznych. Członkowie
mogą uczestniczyć w tego typu działaniach poprzez OROT ze
znaczącą zniżką lub w niektórych przypadkach nieodpłatnie.

Działalność targowa

Aktywnie promujemy się także podczas wielu imprez plenerowych w
całym kraju i zagranicą. Dzięki mobilnemu stoisku jesteśmy w stanie
promować atrakcyjność turystyczną Opolszczyzny prawie w każdym
miejscu! Chętnie bierzemy także udział w imprezach lokalnych,
organizowanych przez naszych członków, dając możliwość zapoznania
się z ofertą turystyczną regionu mieszkańcom. 

Promocja podczas imprez plenerowych



Od niemal 20 lat Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna prężnie
wydaje i tworzy liczne wydawnictwa turystyczne dot. zarówno
atrakcyjności turystycznej województwa opolskiego (przewodniki 
i mapy), realizowanych projektów, a także wydawnictwa eksperckie.
OROT jako jedyna w regionie wydała przewodnik turystyczny po
województwie opolskim w 10 językach. Przewodnik jest dystrybuowany
podczas licznych imprez i targów. W wydawnictwach promowani są
nasi członkowie, a będąc w naszych strukturach możesz liczyć także
na pomoc przy opracowaniu własnych materiałów. Wszystkie nasze
wydawnictwa dostępne są w formie papierowej i elektronicznej.

Działalność wydawnicza

Przy Opolskiej Regionalnej Organizacji turystycznej działa Kapituła ds.
Drogowych Znaków Turystycznych, która opiniuje projekty lokalizacji i
poprawności turystycznych znaków drogowych E-22 (z wyłączeniem
znaków przy drogach szybkiego ruchu i autostradach).

Opiniowanie turystycznych znaków
drogowych
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Członkowie OROT



Członkowie
JST

 

Głównym członkiem i partnerem
OROT w województwie opolskim

jest Samorząd Województwa
Opolskiego



Członkowie
JST



Członkowie
JST

GMINA LEŚNICA

GMINA PACZKÓW

GMINA DĄBROWA

GMINA KOLONOWSKIE

GMINA TUŁOWICE

GMINA MURÓW

GMINA
CHRZĄSTOWICE



Członkowie
JST

GMINA POKÓJ

GMINA POPIELÓW

GMINA REŃSKA
WIEŚ

GMINA LUBSZA

GMINA ŁUBNIANY

GMINA LEWIN
BRZESKI

GMINA IZBICKOGMINA TURAWA



Wśród członków znajdują się
m.in. Lokalne Grupy Działania,
Stowarzyszenia, muzea i atrakcje
turystyczne

Hotele i Restauracje w całym
regionie, biura podróży, agencje
eventowe, członkowie
autorskiego Szlaku Kulinarnego
"Opolski Bifyj"

Pełna lista członków OROT
znajduje się na www.orot.pl

Pozostali
Członkowie 



Nasze działania
są doceniane
Dzięki naszemu doświadczeniu i
zaangażowaniu w każdy projekt, który
realizujemy, jesteśmy doceniani w
branży, zarówno na rynku regionalnym
oraz ogólnopolskim.



OROT była wielokrotnie
nagradzana w regionie. 
M. in. jesteśmy dwukrotnymi
laureatami Opolskiej Marki 2019,
czy też laureatami Opolskiej
Niezapominajki 2015

Dzięki zaangażowaniu OROT
otrzymała Odznakę Honorową
Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki" 2013

OROT zdobyła Certyfikat POT na
Najlepszy Produkt Turystyczny
2022 za Szlak Kulinarny "Opolski
Bifyj"

Nasze osiągnięcia
i nagrody





Ideą autorskiego Szlaku
Kulinarnego "Opolski Bifyj" jest
propagowanie kuchni
regionalnej i produktów
tradycyjnych. OROT jest
koordynatorem szlaku

Współpraca restauratorów 
w zakresie turystyki kulinarnej
przyciąga wielu turystów na
Opolszczyznę. Obecnie zrzesza
on 22 restauracje

Dzięki intensyfikacji działań 
i promocji Szlak otrzymał
Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej na Najlepszy
Produkt Turystyczny 2022

Szlak Kulinarny
"Opolski Bifyj"
opolskibifyj.com



Koło Przewodników
Turystycznych i Pilotów
Wycieczek OROT zrzesza
przewodników, oprowadzających
po regionie

W ramach działalności Koła 
w każdym roku organizowane są
wyjazdy szkoleniowe w
województwie opolskim. 
W trakcie wyjazdów
szkoleniowych przewodnicy
poznają zasoby turystyczne,
którymi dysponują członkowie
OROT (JST, atrakcje turystyczne,
baza noclegowa 
i gastronomiczna)

Nasi przewodnicy mogą
korzystać z naszej bazy
informacji oraz ze szkoleń
organizowanych przez OROT 
i partnerów

Koło Przewodników
Turystycznych i Pilotów
Wycieczek OROT



Szkolenia 
w zakresie
turystyki
Opolska Regionalna Organizacja
Turystyczna jest liderem województwa
opolskiego w zakresie organizacji kursów
i szkoleń turystycznych.



Przygotowywane i organizowane przez nas szkolenia w zakresie turystyki
dot. m.in. szkolenia przewodników, pracowników informacji turystycznej,
działów promocji w JST, branży hotelarskiej oraz gastronomicznej

Członkowie OROT posiadają
status pierwszeństwa dotyczący
uczestnictwa w nieodpłatnych,
organizowanych przez Nas
szkoleniach i warsztatach



Członkostwo w Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej daje wiele korzyści. Dzięki wspólnemu
działaniu znacznie obniża koszty promocji i travel
marketingu. "Otwiera wiele drzwi" dostępnych tylko dla
członków OROT, jak chociażby wspólne kształtowanie
wizerunku regionu przy współpracy zagranicznej 
i krajowej (Polska Organizacja Turystyczna). Dzięki
udziałowi OROT w targach turystycznych, pozwala na
zaprezentowanie się szerokiemu spektrum odbiorców,
nawet tym najmniejszym jednostkom, przy niewielkich
kosztach. 

Wspólne działanie 
i korzyści



2 431

6 875

Dzięki współpracy i członkostwu oferujemy wiele wymiernych korzyści,
ale jesteśmy także otwarci na propozycje.

Wspólne działanie i korzyści

Możliwość realizacji
wspólnych

przedsięwzięć i
projektów

Pomoc
merytoryczna w
zakresie rozwoju
turystyki i atrakcji

turystycznych

Study-toury i Study-
pressy dla

dziennikarzy,
blogerów i

influencerów

Szerokie otwarcie się
na turystów z naszą

pomocą

Udział w naszych
wydawnictwach

papierowych oraz
internetowych,

dystrybuowanych
podczas targów i

imprez

udział w imprezach
plenerowych i targach

turystycznych
(darmowych oraz

tych na
preferencyjnych

warunkach)

Częste bezpłatne
szkolenia dla branży,
organizowane przez

OROT oraz partnerów

Poszerzenie sieci
współpracy w całej
branży turystycznej

województwa
opolskiego



 

Obok pozyskiwanych grantów i dotacji, podstawę finansowania działalności Opolskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej stanowią składki członkowskie. Największą składkę
odprowadza na rzecz Stowarzyszenia Samorząd Województwa Opolskiego. Środki te pozwalają
na zapewnienie podstaw funkcjonowania biura OROT.

Przyjazny system składek członkowskich

Samorząd Województwa
Opolskiego

0,50 zł/ 1 mieszkańca
rocznie

Pozostałe samorządy
(gminy i powiaty)

0,25 zł/ 1 mieszkańca
rocznie

Pozostałe organizacje
pozarządowe i
spółdzielnie -

 150 zł/ rocznie

Organizacje
pozarządowe,

zrzeszające samorządy
- 500 zł/ rocznie 

Instytucje kultury -
150 zł/ rocznie

Uczelnie i szkoły - 
350 zł/ rocznie

Pozostałe obiekty
noclegowe - 10 zł/ 

1 miejsce noclegowe

Obiekty noclegowe
kategoryzowane - 15 zł/ 

1 miejsce noclegowe rocznie

Firmy (poza
sprzedającymi usługi

noclegowe) - 
350 zł/ rocznie

Osoby fizyczne - 
100 zł/ rocznie

Pozostali - 
150 zł/ rocznie



Oprócz tradycyjnej promocji podczas targów, imprez
plenerowych, działalności wydawniczej oraz
tradycyjnych publikacji w mediach i prasie stawiamy
na rozwój travel marketingu poprzez aktywność 
w sieci, mediach społecznościowych i na naszych
stronach www.

Nasze kanały
travel marketingu



Podstawową stroną
informacyjną www naszej
organizacji jest orot.pl

Na stronie stowarzyszenia orot.pl
znajdziesz wszelkie bieżące
informacje o naszej działalności

Znajdują się tam także
dokumenty, ogłoszenia,
deklaracje i informacje 
o zrealizowanych i trwających
projektach

Na bieżąco pojawiają się tam
również sprawozdania z naszych
stoisk i imprez plenerowych



Filarem naszego travel marketingu w sieci jest portal turystyczny
visitopolskie.pl, który od lat cieszy się uznaniem mieszkańców oraz
turystów. W ostatnim czasie strona została całkowicie przebudowana 
i dostosowana do potrzeb turystów i nowoczesnych form promocji 
w Internecie. Portal jest wciąż rozbudowywany. Portal VisitOpolskie.pl to
nowy, największy portal turystyczny województwa, który jest stale
uzupełniany treściami przez OROT i członków OROT. Jesteś członkiem
OROT, to jesteś promowany poprzez największy portal turystyczny
regionu!

Portal turystyczny visitopolskie.pl

To co pomaga budować nasze uznane produkty turystyczne to także
profesjonalne strony turystyczne. Jedną z nich jest strona www dot.
Szlaku Kulinarnego "Opolski Bifyj". Turyści i mieszkańcy znajdą na niej
wszystkie niezbędne informacje i poznają ideę Opolskiego Bifyja.
Poznają także oferty lokali członkowskich.

Strona Szlaku Kulinarnego "Opolski
Bifyj" - opolskibifyj.com

Podstawową
stroną
promocyjną
www
województwa
opolskiego jest
visitopolskie.pl







Sprawnie działamy także, dzięki naszym rozwijającym się kanałom na
największych platformach społecznościowych. Do tej pory skupiamy
się na rozwoju poprzez Facebook oraz Instagram. Oprócz fanpage'a
stowarzyszenia prowadzimy główny turystyczny fanpage
VisitOpolskie.pl oraz fanpage Szlaku Kulinarnego "Opolski Bifyj", czy Koła
Przewodników Turystycznych OROT. W ostatnim czasie pojawiliśmy się
także na platformie TikTok.

Nasze social media

Aby stale rozwijać się w przestrzeni social mediów a przede wszystkim
promować markę turystyczną VisitOpolskie korzystamy z płatnych
kampanii reklamowych na serwisach społecznościowych. Dzięki czemu
zwiększamy nasz potencjał i zasięgi. 

Korzystamy z celowanych płatnych
kampanii 



Zapraszamy do współpracy!

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego 3

45-053 Opole
 

info@orot.pl
tel. +48 77 441 25 21, 77 441 25 22


