
25 lat 



1990 rok -  New 
Poland powstaje 
jako biuro turystyki  
przyjazdowej; 
promujemy kraj, 
który po latach 
komunizmu stał się 
wolny – stąd i 
nazwa nawiązująca 
do nowej epoki 

1992 rok – powstaje dział  
turystyki wyjazdowej; pokazujemy 
Polakom dalekie zakątki świata; 
szkolimy kadrę profesjonalistów;  
wyznaczamy wysokie standardy 
obsługi; 1995 rok  - powstaje dział 
wyjazdów incentive; otrzymujemy 
prestiżową nagrodę za najlepszy 
czarter „ad hoc” przyznawaną 
przez LOT 

2000 rok - 10-lecie 
firmy; zrealizowaliśmy 
ponad 2700 wyjazdów 
dla naszych klientów; 
2005 rok – specjalizacja 
biura  „szyjemy na 
miarę” dla firm, gości, 
indywidualnych i 
cudzoziemców 

2010 rok – wdrożenie 
programu CSR;  
pracujemy dla ponad 60 
firm z różnych sektorów 
rynku; świętujemy 20 –
lecie i  realizację 4732 
wyjazdów dla naszych 
klientów 

2015 rok – minęło 
ćwierć wieku od 
założenia  biura!!!                 

New Poland   to 
nowoczesna firma 
z zespołem 
profesjonalistów, 
których wiedzę i 
doświadczenie 
oddajemy do 
dyspozycji naszych 
klientów 

Droga New Poland 



New Poland  
Exclusive Collection 

 
 

Zespół dedykowany klientom indywidualnym: 

• podróże „szyte” na indywidualne zamówienie w oparciu 
o sprawdzoną, wyselekcjonowaną bazę hoteli New Poland 
Exclusive Collection 

• produkty luksusowe  z dedykowanym serwisem obsługi 

• Klub Ambasadora Marki New Poland  

• różnorodne wyjazdy turystyczne – od wypoczynku, przez 
wycieczki kulturowe po  złożone ekspedycje; stała współpraca  
w 74 krajach świata  

New Poland  
DMC 

 

 
Dział dedykowany partnerom biznesowym branży turystycznej – 
domom incentive i touroperatorom z całego świata: 

• produkty turystyczne zrealizowane w  Polsce 

• specjalizacja w  podróżach kulturowych (klasyczne zwiedzania, 
imprezy kulturalne, w szczególności festiwale muzyczne 
i teatralne) 

• inne:  programy weekendowe, kongresy, konferencje 
i spotkania biznesowe; obsługa misji dyplomatycznych 

• pikniki firmowe, bale, jubileusze i benefisy 

 

 

New Poland Incentive House 

Zespół dedykowany klientom firmowym i 
korporacyjnym: 

• tworzenie nowoczesnych produktów 
incentive, będących narzędziem realizacji 
strategii marketingowych  

• produkty turystyczne wspierające procesy 
sprzedaży 

• systemy wsparcia tożsamości marki i jej 
wizerunku w oparciu o support turystyczny 

• korelacja produktów incentive z  systemem 
zarządzania doświadczeniami klientów 

•  typy wyjazdów w portfolio: wyjazdy 
motywacyjne spotkania, eventy, konferencje, 
kongresy, spotkania biznesowe, programy 
tematyczne w oparciu o wydarzenia sportowe 
(F1, football, tenis, polo, golf), festiwale 
(kulturalne i kulinarne), wyprawy ekstremalne 
dla ‘klubów adventure’, rejsy i inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O zespole: 

New Poland to przede wszystkim ludzie, których 
pod tym szyldem jednoczy ciekawość świata - 
zróżnicowanego bogactwa przyrody, unikalnych 
wartości kulturowych i  zwyczajów innych nacji. 
Nieustająca, osobista pasja podróżowania 
z czasem przekształcona w doświadczenie 
i doskonałą znajomość proponowanych 
kierunków, dzięki wszechstronnemu 
wykształceniu, zaowocowała powstaniem 
zespołu specjalistów tworzących innowacyjne, 
profesjonalne produkty turystyczne.  

Łączy nas także głęboki szacunek dla drugiego 
człowieka, jego marzeń i potrzeb; co więcej, 
dzięki ich zrozumieniu, wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom klientów proponując rozwiązania 
pozwalające na budowanie trwałych, 
pozytywnych relacji. 

 
 

We are all in the gutter, but some of us are 
looking at the stars   

Oscar Wilde (Lady Windermere's Fan) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



Abbott , Adamed (2010-2015), Amgen (2008-

2013), Altanapharma, Alfaparf, Agro Sciences, 

Astra Zeneca, Arrow SCS (2010-2012), Bayer 

CropScience (2008-2011), BASF (2010-2013), 

Berlin Chemie, Bosch (2007-2014), Cegedim, 

Colian–Jutrzenka, Crompton Corporation Dow, 

Donau, Deutsche Bank, ERA, Energizer, Euro 

Finanz (2010), Fourier, F&N Argo (2010-2014), 

Grupa Żywiec (2008), InterRisk (2012-2014) 

Helm, HDI,  Hitachi (2008-2015), JVC (2010), 

Kompania Piwowarska (2010-2012), KRKA, 

Kredyt Bank (2011), Lexmark, Londa,  Lukas 

Bank,  

Klienci New Poland Incentive House 

 

 

 

 

 

 

 

Merck, Monsanto (2008), Nokia, Novartis , 

Nutricia (2008-2014),  OKI (2011), Oracle (2008-

2012), Orange, Onduline (2008-2010),  PGN 

(2009), PKO TFI (2009), Philip Morris Polska SA 

(2009-2014), Pliva, Polpharma (2011-2012), 

Procter & Gamble Prestige Products, PGNiG 

(2010-2011), Polkomtel, Ranbaxy, Red Bull, SAB 

Miller (2010), San Marcos (2008-2010), SC 

Jonhson, Skok, Śnieżka (2008-2014) SBPB 

(2008-2014),  Sun Microsystems, UCB Pharma, 

US Pharmacia, WARKA (2008), Warta S.A. 

(2010-2013) 

"I have the simplest 
tastes. I am always 

satisfied with the best." 
— Oscar Wilde 



We do it your way… 

INCENTIVE  
zorientowany na rozwiązania innowacyjne 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2015 rok, czerwiec: konferencja letnia 

w Tallinie, Estonii dla 135 osób; 

w programie: dedykowane wieczory 

w Chicago - klubie z lat 20-tych z balem 

maskowym, kuchnia średniowieczna w Olde 

Hansa, trekking przez mokradła  Parku 

Lanhema, wizyty w rezydencjach wiejskich, 

zabawy terenowe ze zwiedzaniem Tallina, 

rejs statkiem Kaisamoor , pożegnalnie w 

restauracji Paat nad morzem z puszczaniem 

lampionów nad zatoką – branża FMCG. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów, przykłady 2012-2015 

Estonia 

 

 

 

 

 

 

 



2014 rok, maj: wyjazd incentive do Japonii,  

dla 32 osób; w programie: Tokio – oblicza 

nowoczesności, z restauracjami na szczytach 

najwyższych budynków; Hakone z wizytą 

w ciepłych onsenach, rejsem po jeziorze oraz 

kolejką na Fuji-san; Kioto ery Edo, 

z zamkami szogunów Tokugawa i starymi 

świątyniami pagodowymi, ceremonią 

herbacianą, pokazami sztuki walk kendo; 

Koyasan – sanktuaria i trasy pielgrzymów 

buddyjskich oraz Osaka – branża 

elektronarzędzia. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów, przykłady 2012-2015 

Japonia 

 

 

 

 

 

 

 



2015 rok, marzec: wyjazd incentive na Kubę 

dla 11 osób – w programie Stara Havana 

z nauką salsy w Casa de la Musica, klubem 

Tropicana, szlak Hemingway’a; wycieczka do 

Doliny Vinales, gdzie uprawiany jest tytoń; 

wypoczynek w Varadero z rejsem 

katamaranem; zwiedzanie południa wyspy 

z Trinidadem i uprawami trzciny cukrowej; 

degustacje rumu i cygar, kolonialne 

restauracje etc. - branża elektronarzędzia. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów, przykłady 2012-2015 

Kuba 

 

 

 

 

 

 

 



2014 rok, luty: wyjazd incentive do Australii i 
Nowej Zelandii,  dla 3o osób; w programie: 
zwiedzanie Dubaju z Burj Kalifa; Sydney 
z legendarną operą i Darling Harbour i Bondi 
Beach, spotkanie z kangurami i misiami 
koala w Featherdale; zwiedzanie Auckland; 
Jaskinie Waitomo z rejsem łodzią podziemną 
rzeką, sławna filmowa wioska Hobbitów, 
jeziora Zielone, Niebieskie i Tarawera, lasy 
Rotorua, park z ogromnymi czerwonymi 
sekwojami, koncert maoryski wraz z kolacją 
w sławnej wiosce Tamaki i wiele, wiele 
innych przez pozostałych 10 dni – branża 
budowlana. 

Projekty zrealizowane dla klientów, przykłady 2012-2015 

Australia i Nowa Zelandia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

2013 rok, listopad: wyjazd incentive do 

Etiopii,  dla 35 osób; w programie: Addis 

Abeba i kawowe zwyczaje; miasto królowej 

Saby i koronacji cesarzy- Axum; Debre Damo 

ze szlakami piegrzymów; kościoły Lalibeli 

i Gondaru oraz Bahir Dar z jeziorem Tana – 

wszystko to w formie wyprawy, 

z jeepami, rejsem, trekkingami – branża 

budowlana. 

 Projekty zrealizowane dla 

klientów  
2012 – 2015 

Etiopia 
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2013 rok, maj: wyjazd incentive na zieloną 

Islandię; obejmujący programem zwiedzanie 

wyspy jeepami, trekking na trasie gejzerów 

i po skraju lodowca, rafting na rzece, kąpiele 

w ciepłych źródłach, wyprawę na obserwacje 

wielorybów oraz zajęcia kulinarne  

i degustacje lokalnych specjałów (ze stekiem 

z wieloryba włącznie) -  branża 

ubezpieczenia. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

Islandia 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



2013 rok, maj: spotkanie konferencyjne 

partnerów, 100 osób  w Toskanii; 

obejmujące organizację przelotów 

czarterem, zakwaterowania w Hotelu Four 

Seasons we Florencji, wynajem zamków 

i posiadłości na wieczorne koncerty 

połączone z kolacją, wizyty w winnicach oraz 

program zwiedzania – branża finanse. 

 Projekty zrealizowane dla 

klientów  
2012 – 2015 

Toskania 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  



 
 
 
  

2013 rok, kwiecień: program wsparcia 

marketingowego – Experience Express, 

realizowany w formie warsztatów 

tematycznych: stylizacja w Stambule, 

warsztaty filmowe w Sztokholmie i videoclip 

dance w Barcelonie z udziałem światowej 

sławy mistrzów – instruktorów oraz 

dedykowanym zwiedzaniem miejsc 

związanych z tymi aktywnościami; 

uczestnikami było 54 zwycięzców konkursu 

konsumenckiego – branża FMCG. 

 Projekty 
zrealizowane dla 

klientów  
2012 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 



2012 rok, marzec: konferencja dla 180 osób 

na Mauritiusie, obejmująca trzydniowe 

spotkania biznesowe, organizację kolacji 

tematycznych oraz wycieczki po wyspie 

zorganizowana na bazie dedykowanego 

samolotu charterowego – branża 

farmaceutyczna. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

Mauritius 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
  

2012 rok, kwiecień: wyjazd 20 kluczowych 

klientów na targi Eurocucina do Mediolanu, 

obejmujący wizytę na targach, pobyt 

w rezydencji nad jeziorem Maggiore, 

program dedykowanego zwiedzania oraz 

serię kolacji tematycznie związanych 

z nowoczesnym designem – branża AGD. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

Mediolan 

 

 

 

 

 

 

 



2012 rok, czerwiec/lipiec: wyprawa na Alaskę 

dla 35 osób, członków jednego ze 

stowarzyszeń, obejmująca wizytę w Nowym 

Jorku i Waszyngtonie oraz rejs po wybrzeżu 

Alaski (Zatoce Księcia Wiliama, fiordach 

Kenai) trekking po lodowcu Matanuska, 

wypad do Anchorage,  Sitki oraz Vancouver – 

branża budownictwo. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2012 rok, lipiec/sierpień: program wsparcia 

marketingowego – Experience Express, 

realizowany w formie warsztatów 

tematycznych: bartending w Lizbonie, 

graffiti w Amsterdamie i Djing / Vjing 

w Berlinie z udziałem światowej sławy 

mistrzów – instruktorów oraz dedykowanym 

zwiedzaniem miejsc związanych z tymi 

aktywnościami; uczestnikami było 50 

zwycięzców konkursu konsumenckiego – 

branża FMCG. 

 Projekty 
zrealizowane dla 

klientów  
2012 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 



2012 rok, wrzesień: udział 60 osób 

w kongresie branżowym na indonezyjskiej 

wyspie Bali; projekt obejmował rejestrację 

gości, organizację przelotów, 

zakwaterowania , organizację wieczorów 

oraz serię różnych wariantów zwiedzania 

wyspy – od prostych wycieczek kulturowo – 

krajobrazowych po trekking na wulkanach 

– branża farmaceutyczna. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

Bali 
 

 

 

 

 

 

 



 
Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

Stambuł 

2014 rok, październik: wyjazd konferencyjny 

do Stambułu (Turcja),  dla 36 osób; 

w programie między innymi: regaty po 

Morzu Marmara, zwiedzanie Starego 

Stambułu, oglądanie meczu na stadionie 

Galatasaray: Galatasaray Istanbul vs. 

Borussia Dortmund, zabawa do rana 

w najlepszych klubach w mieście – Reina, 

Nomads (pokaz tańca brzucha), Ulus 29. – 

branża FMCG. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2014 rok, październik: wyjazd incentive dla  

30 osób w Porto (Portugalia), w programie 

m.in.: uczestnictwo w meczu w Porto: FC 

Porto vs. Atletic Bilabao, food tour po Porto, 

rejs łodzią po rzece Duero, wizyta w winnicy 

wraz z degustacją słynnego zielonego wina, 

wizyta w klubie jazzowym z jam session, 

wizyta w klimatycznym miasteczku Aveiro – 

branża ubezpieczeniowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

Porto 



 
 
 
  

2014 rok, listopad: wyjazd incentive ze 

szkoleniem dla 20 pax do USA, obejmujący 

pobyt w Nowym Jorku, Las Vegas, Los 

Angeles i San Francisco, w programie m. in: 

zwiedzanie miast, wizyta w Universal Studios 

Hollywood,  wizyta na farmie warzywnej  

w Kalifornii, lot helikopterami nad Wielkim 

Kanionem – branża rolnicza. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów  
2012 – 2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

 



2014 rok, listopad: wyjazd dla 30 osób, 

członków jednego ze stowarzyszeń, po 

drodze do Azji Płd. – Wsch. zwiedzanie  

Ad-Dauhy – stolicy Kataru, w programie 

także: zwiedzanie Phnom Penh, kompleksu 

świątynnego Angkor, pływającej wioski na 

jeziorze Tonle Sap, Hanoi, Sajgonu, tuneli 

w Cu Chi z czasów wojny z Wietnamem, a 

także rejs po zatoce Ha Long – branża 

budownictwo. 

Projekty zrealizowane dla 
klientów 2012 – 2015 

Wietnam  
i Kambodża 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Kontakt z nami: 

• Odwiedź nas na 
http://www.newpoland.pl/
wyjazdy-firmowe-
integracyjne-incentive 

• Wyślij e-mail na adres 
incentive@newpoland.pl  

• Zadzwoń do nas  
 +48 22 663 57 95 
 +48 22 663 57 32 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 
 

  


