MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WARSZTATY
Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować
z korzyścią dla gospodarki turystycznej?
29 - 30.11.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zgłoszenia:


Formularz zgłoszeniowy na konferencję i spotkania B2B należy przesłać do dnia 31.10.2019 r. na adres
e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel kontakt. p. Anna Chałacińska, Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego tel.41 361 80 57 wew. 25.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie wysłane zaproszenie na konferencję. W recepcji konferencyjnej
(zlokalizowanej w Centrum Kongresowym, przy Sali KAPPA) zaproszenie będzie wymienione na identyfikator
upoważniający do wstępu na targi. Zaproszenie na konferencję będzie wysłane na adres wskazany w formularzu.
Uwaga! Jeżeli zaproszenie ma być wysłane na inny adres niż instytucji, proszę o uzupełnienie na formularzu adresu
do korespondencji.



Spotkania B2B z konkretnymi tour-operatorami oraz ekspertami będą umawiane po przesłaniu formularza
zgłoszeniowego.



Wejście na konferencję i warsztaty jest bezpłatne - na podstawie przesłanych pocztą zaproszeń na konferencję lub
biletów wstępu na targi.

Udział w konferencji i spotkaniach B2B jest bezpłatny.




Organizatorzy pokrywają następujące koszty:
pakiet materiałów konferencyjnych
przerwy kawowe i lunch w dn. 29.11.2019 r. oraz przerwa kawowa w dniu 30.11.2019 r.
Dojazd i inne koszty, nieuwzględnione powyżej – pokrywane są we własnym zakresie.

Inne ważne informacje:




Organizatorzy zapewniają bezpłatny wstęp na imprezy targowe w dniach 30 listopada- 1 grudnia 2019 r:
- XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life
- IV Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody HEALTH&BEAUTY
- VIII Międzynarodowe Targi Rzemiosła Artystycznego RĘKODZIEŁO
- II Salon Produktów Ekologicznych ECO-STYLE
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie konferencji i warsztatów z przyczyn od siebie
niezależnych.

Zadanie organizacji konferencji i warsztatów jest współfinansowane z budżetu państwa przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie, silna marka terytorialna - cykl działań analityczno- rozwojowych.
Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych”
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