
  

Międzynarodowa konferencja, spotkania B2B, panele dyskusyjne pn.: 
 

Marka turystyczna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
 

17 - 18 kwietnia 2020 r.  
Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1   

 
RAMOWY PROGRAM 

 

Piątek, 17 kwietnia 2020 r. 
Sala KAPPA + LAMBDA   

10.00 – 10.45 Rejestracja uczestników konferencji 

11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie konferencji 

I panel: „Wieś atrakcyjna dla turystów a zarządzanie marką” 

11.30 – 13.00 Wystąpienia podczas I panelu dotyczyć będą problematyki takiej jak:  formuła 
organizacyjno-prawna instytucji zarządzających marką turystyczną obszarów 
wiejskich oraz jej finansowanie, planowanie strategiczne rozwoju i promocja marki. 

13.00 – 14.00 Lunch, sala DELTA + TETA 

II panel: „Biogospodarka szansą rozwoju turystyki na obszarach wiejskich” 

14.00 – 15.40 Wystąpienia podczas II panelu skupiać się będą na tematyce rozwijania 
turystyki  zrównoważonej w oparciu o potencjał biogospodarki. Zostaną 
zaprezentowane dobre praktyki w zakresie rozwijania marki  turystycznej  bazującej 
na lokalnym dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i kulinarnym, 
ekologicznej  żywności, czystej wodzie i powietrzu. 

15.40 – 16.00 Podsumowanie konferencji 

16.00 – 16.15 Poczęstunek kawowy 

Spotkania B2B, sala KAPPA 

16.00 – 17.30 Spotkania B2B - Skierowane z jednej strony do przedstawicieli obiektów 
hotelarskich i zarządców atrakcji turystycznych, którzy chcą poszerzyć kanały 
dystrybucji swojej oferty turystycznej, a z drugiej strony do biur podróży.  
W spotkaniach wezmą udział biura podróży zainteresowane Regionem 
Świętokrzyskim, w szczególności  wprowadzeniem do swojej  oferty elementów 
turystyki  aktywnej,  prozdrowotnej oraz turystyki  na obszarach wiejskich (także 
innych form  w tym eko- i agro- turystyki). 

Sobota, 18 kwietnia 2020 r. 
Panele dyskusyjne, sala KAPPA 

10.00 – 11.45 
Jak zarabiać na biogospodarce w ramach turystyki wiejskiej i aktywnej?  

12.00 – 13.30 
Czyste powietrze – czysty zysk: jak niska emisja wpływa na rozwój turystyki 

wiejskiej i aktywnej? 

Podsumowanie konferencji i paneli dyskusyjnych 

 
Konferencja i panele dyskusyjne organizowane są w ramach projektu #R043 RDI2CluB („Działania wspierające 
Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych 
ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. 

  

http://www.rdi2club.umws.pl/


  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 

• Formularz zgłoszeniowy na konferencję, panele i spotkania B2B należy przesłać do dnia 30.03.2020 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. 

 

Udział w konferencji, spotkaniach B2B i warsztatach jest bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie.  

 

 Organizatorzy pokrywają następujące koszty: 

• pakiet materiałów konferencyjnych 

• przerwa kawowa i lunch w dn. 17.04.2020 r.  

 

 

Inne ważne informacje: 

• Organizatorzy zapewniają bezpłatny wstęp na imprezy targowe w dniach 17 - 19 kwietnia 2020r:  

- XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life 

- XXVII Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM  

- XXVII Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY 

- IV Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody HEALTH&BEAUTY  

- VIII Międzynarodowe Targi Rzemiosła Artystycznego RĘKODZIEŁO 

• Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie konferencji i spotkań z przyczyn od siebie niezależnych. 
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