Dofinansowano ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach zadania
„Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi.” umowa nr II/22/63003/2820/40/DT

„Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”
Zapraszamy do udziału w warsztatach online pod tytułem „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu
markami terytorialnymi”. Organizuje je Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w
ramach ogólnopolskiego projektu koordynowanego przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.
Warsztaty angażują wiedzę i doświadczenia najlepszych ekspertów w zakresie europejskich praktyk w
dziedzinie budowy i rozwoju turystycznych marek terytorialnych z uwzględnieniem ich kontekstu i dynamiki
relacji z rynkiem. Pozwoli to na zaprezentowanie najlepszych zagranicznych wzorców zarzadzania nimi przy
udziale wielu podmiotów oraz określanie ich wzajemnych ról w rozwoju turystyki w regionie.
Warsztaty odbędą się w trybie online w dwóch terminach.
23 października w godzinach 10:00 – 16:00
Sesja I „Europejskie doświadczenia w tworzeniu, zarządzaniu i promocji marki terytorialnej”:
Jan Lichota: Od potencjału do marki – jak w praktyce wygląda gospodarka turystyczna?
Jan Lichota: Belgijskie i europejskie doświadczenia w zarządzaniu marką
Magdalena Florek: Jak komunikować markę destynacji w czasach pandemii?
Magdalena Florek: Budowa marki turystycznej w polskich realiach
Wanda Nowotarska: Turystyka rowerowa i marka terytorialna dla Pomorza Zachodniego
20 listopada w godzinach 10:00 – 13:00
Sesja II „Praktyczne i regionalne aspekty budowy i zarządzania marką w województwie
zachodniopomorskim”:
Hubert Gonera: Komercjalizacja turystyki jako cel procesów brandingowych.
Hubert Gonera: Kto i jak ma sprzedawać zachodniopomorską turystykę?
Sławomir Doburzyński: System budowy marki turystycznej w województwie zachodniopomorskim
Warsztaty odbędą się w trybie online na platformie Zoom. Prezentacje i dyskusja prowadzone będą w
całości w języku polskim, pod opieką moderatora. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Od jego uczestników
wymagane jest przesłanie do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszenia. Uczestnicy warsztatu uzyskają po jego zakończeniu stosowne
zaświadczenia.
Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać do 21.10.2020 r. na adres m.olejniczak@zrot.pl. Liczba
miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydarzenia i warunków udziału w nim prosimy o kontakt z
biurem ZROT. Stosownych informacji udziela Sławomir Doburzyński, tel. 91 433 41 26, adres email: s.doburzynski@zrot.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Formularz zgłoszeniowy
„Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”
Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać do 21.10.2020 r. na adres m.olejniczak@zrot.pl
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

uczestnik

Firma/instytucja
e-mail, telefon

Osoba deklarująca udział w warsztacie zobowiązuje się brać udział w sesjach warsztatowych
w obydwu przewidzianych terminach. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do wszelkich materiałów
przygotowanych i przekazanych przez organizatorów warsztatu i prelegentów, a także do pełnego udziału
w dyskusji i formułowaniu pytań do prowadzących przy zachowaniu zasad porządkowych przedstawionych
przez moderatora.
Imienne potwierdzenie udziału na podstawie monitoringu frekwencji zostanie przesłane na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail.
Podpisując niniejsze zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych danych przez ZROT, FROT, MR,
a także wyrażam nieodpłatną i nieodwołalną, zgodę na utrwalenie głosu i/lub wizerunku i/lub pisemnych wypowiedzi,
poprzez wykonanie zdjęć oraz rozpowszechnianie ich w celach informacyjnych i organizacyjnych związanych
z działalnością ww. instytucji.
Powyższa zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego, czasowo, ilościowo, terytorialnie) wykorzystania
mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi pisemnych na wszystkich znanych polach eksploatacji.
Oświadczam, że w przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem i akceptuję.

……………………………………………………………..
Miejsce, data

……………………………………………………………..
Podpis

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w
Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP: 851 27 45 138, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000010273.Iinformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na
stronie internetowej ZROT pod adresem http://www.zrot.pl/czlonkostwo-w-zrot/klauzula-informacyjna-rodo

