SZKOLENIA DLA BRANŻY
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

SZKOLENIE VIII
MARKETING TURYSTYCZNY I PROFESJONALIZACJA
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

18 października 2022 • godz. 09:00 - 14:00 • Urban lab Rzeszów
3 Maja 13, 35-030 Rzeszów

o SZKOLENIu
Marketing turystyczny i profesjonalizacja informacji
turystycznej

program
Współczesny
rynek
turystyczny
a
modelowanie
turystycznego
trendy globalne i regionalne,
przewidywania i zagrożenia makro i mikro;
Budowanie marki w oparciu o markę własną
rozpoznawalność a efektywność działań,
marka i ludzie;
Wybrane działania komunikacyjne online i offline
tradycyjne działania marketingowe - co jeszcze działa?
specyfika działań w sieci - treść i / lub aktywność

produktu

prowadzący
CEZARY MOLSKI

ukończył kierunek Integracji Europejskiej na Uniwersytecie
Warszawskim w 1999 roku (licencjat), aby kontynuować
studia w kierunku Gospodarka Przestrzenna w Instytucie
Euroreg
Uniwersytetu
Warszawskiego
do
roku
2004
(magister). Od 2003 roku pracował w Departamencie
Turystyki
Ministerstwa
Gospodarki,
aby
zakończyć
współpracę
z
sektorem
publicznym
jako
Dyrektor
Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej
w Londynie. Od 1999 roku związany aktywnie z branżą
turystyczną jako pilot, przewodnik, specjalista produktu
turystycznego, menedżer i twórca atrakcji turystycznych,
jak i start- up`ów w tym sektorze. W latach 2012-2013 był
odpowiedzialny za zmiany miejsca i sposobu działania
PROT, jako jej dyrektor. Do chwili obecnej w szkoleniach
z jego udziałem udział wzięło ponad 2000 osób w Polsce
i za granicą.

organizator

instytucja finansująca

kontakt
Projekt pt. "Szkolenia dla branży
turystycznej na terenie województwa
podkarpackiego"
jest finansowany ze środków Województwa
Podkarpackiego

o SZKOLENIu
Marketing turystyczny i profesjonalizacja informacji
turystycznej
kogo zapraszamy
Szkolenie jest dedykowane osobom związanym z branżą turystyczną na terenie
województwa podkarpackiego, w tym m.in.: pracownikom punktów informacji
turystycznej, przewodnikom turystycznym, przedstawicielom biur podróży,
pracownikom obiektów noclegowych i gastronomicznych, jak również pracownikom
działów zajmujących się rozwojem turystyki w samorządach lokalnych i organizacjach
pozarządowych.

zapisy i zasady udziału w szkoleniu

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego pod
linkiem:

https://forms.gle/MVja6zvsV3QJx3n19

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ew.
koszty dojazdu. Zgłoszenia zbieramy do 15 października 2022 r.

Miejsce i godziny szkolenia

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9.00-14.00 w URBAN LAB Rzeszów (3 Maja
13, 35-030 Rzeszów)

BIESZCZADZKI UNIWERSYTET LUDOWY
Misją Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego
jest integrowanie społeczności wokół dobra wspólnego – Bieszczadów.
Nasze kluczowe ścieżki działania to:
tożsamość (etnografia), rozumiana jako pokazywanie tego co jest wytworem pracy i myśli
ludzkiej,
natura, czyli to co zastaliśmy, a co koi nasze serca i dusze,
relacje to co sprawia, że możemy budować wokół dobra wspólnego.
Naszą misję realizujemy poprzez pokazywanie: etnosów Bieszczadów (grup zamieszkujących
Bieszczady dawniej i dziś, w tym społeczności kresowej, Bojków, Łemków, Cyganów), kobiet
Bieszczadów oraz miejsc wokół nas (czyli zjawisk przyrody, które są nam mniej lub bardziej
znane).

więcej informacji o nas:
https://www.facebook.com/bieszczadzkiul
https://bieszczadzkiul.pl/

organizator

instytucja finansująca

kontakt
KOORDYNATOR MERYTORYCZNY
PROJEKTU:
Krzysztof Szpara
e-mail: kszpara@o2.pl
BIESZCZADZKI UNIWERSYTET LUDOWY
e-mail: bieszczadzkul@gmail.com
tel: 667 048 313

