
  

 

ROBOCZY PROGRAM KONFERENCJI I WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH* 

TURYSTYKA NA OBSZARACH WIEJSKICH - TRENDY,  WYZWANIA, SPECJALIZACJE 
USŁUGI PROZDROWOTNE W AGRO- OFERCIE. 

 

20-22 kwietnia 2018 r. 

Centrum Kongresowe Targów Kielce S.A. Kielce,  ul. Zakładowa 1 

 

KONFERENCJA, piątek, 20 kwietnia 2018 r., sala OMEGA 

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników 

Panel 1: Rozwój regionalny w obliczu nowych trendów w turystyce  

10:00 - 12:00   

 

10:00 - 10:40 
Uroczyste otwarcie targów i konferencji  
10 lat sukcesów Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki AGROTRAVEL 

10:40 – 10:55 Rozwój regionalny a inteligentne specjalizacje w obszarze turystyki.   

10:55 - 11:10 Atrakcyjna przestrzeń turystyczna – jak ją tworzyć i promować? 

11:10 - 11:25 
Zarządzanie sieciowym produktem turystycznym - od idei do komercyjnego 
sukcesu 

11:25 - 11:40 
Tradycyjne narzędzia, innowacyjne metody promocji. Przykład Agrotravel – 
jako specjalistycznej imprezy targowej.  

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa 

Panel 2: Turystyka aktywna i agroturystyka – perspektywy rozwoju 

12:00 - 13:40 

12:00 - 12:20 
Aktywne starzenie się – potencjał srebrnej gospodarki na przykładzie 
województwa świętokrzyskiego.  

12:20 - 12:40 Active life  – nowe doświadczenia, innowacyjne produkty 

12:40 - 13:00 
Budowanie konkurencyjnej  oferty turystyki zdrowotnej na wybrane  rynki 
zagraniczne.  

13:00 - 13:20 
Turystyka prozdrowotna w kontekście inteligentnych specjalizacji – wsparcie 
rozwoju poprzez fundusze europejskie 

 13:20 - 13:40 Podsumowanie 

13:40 - 14:30 Eco-lunch, sala BETA + GAMMA 

 
 
 
 
 



  

 

Spotkania B2B, Prezentacje partnerów i spotkania tematyczne  
piątek, 20 kwietnia 2018 r., sala DELTA+ TETA 

14:30 - 17:00 SPOTKANIA B2B, sala DELTA  

 

Spotkania B2B  

Organizowane przez Regionalną Organizację Turystyczną 

Województwa Świętokrzyskiego (ROTWŚ).  

 

Spotkania przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, 

obiektów hotelowych oraz  uzdrowisk funkcjonujących  

na obszarach wiejskich z touroperatorami, partnerami 

zagranicznymi, ekspertami z zakresu turystyki prozdrowotnej, 

innowacji w turystyce, marketingu turystycznego itp.  

 

14:30 - 17:00 
PREZENTACJE PARTNERÓW  
I SPOTKANIA TEMATYCZNE  

sala TETA 

 

Prezentacje partnerów,  spotkania tematyczne  

Organizowane z inicjatywy wystawców, uczestników 

konferencji, członków oraz partnerów ROTWŚ   

Możliwość zorganizowania prezentacji Kraju i Regionu 

Partnerskiego lub każdego wybranego tematu. 

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania innych 

bezpłatnych spotkań branżowych i warsztatów tematycznych  

w uzgodnieniu z organizatorem (ROTWŚ).  

Spotkania mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Max. 

ilość uczestników spotkania/ warsztatu – 100), max. czas 

trwania 2 godz.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

WARSZTATY, sobota, 21 kwietnia 2018 r., sala BETA+ GAMMA 

10:00 -14:00 

 

sala BETA 

WARSZTATY 

ORGANIZOR - REGIONALNA ORGANIZACJA 

TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (ROTWŚ) 

 
Osiem półgodzinnych warsztatów 
prezentujących  dobre praktyki w kreowaniu 
własnego agro- biznesu:  
- specjalistyczne (prozdrowotność) 
gospodarstwa agroturystyczne  oraz obiekty 
hotelarskie,  
- atrakcje turystyczne o charakterze active life 
 

Cel warsztatów:  przekazanie uczestnikom 
konkretnych wskazówek i „know -  how”,   
Prowadzący warsztaty; praktycy, osoby, które 
odniosły sukces  i znaczący efekt komercyjny.  
Czas trwania jednego warsztatu -  30 minut                      
(20-minutowa prezentacja obiektu/ atrakcji oraz 
10-minutowa dyskusja),  
Max. ilość uczestników warsztatu - 100 osób  
 
Obszary tematyczne każdego warsztatu:  
Oferta - wyróżniki i specjalizacje  
Aspekty prawne i organizacyjne 
Współpraca (z touroperatorami, partnerami) 
Mój odbiorca, czyli „jak mu to sprzedać” 
Narzędzia promocji 
Błędy i pułapki w zarządzaniu - jak ich uniknąć 
 

sala GAMMA 

WARSZTATY 

ORGANIZOWANE Z INICJATYWY 

ZAINTERESOWANYCH INSTYTUCJI 

 

 
Sala Gamma jest do dyspozycji wystawców, 
partnerów, członków ROT oraz uczestników 
konferencji.  
Możliwość zorganizowania prezentacji Kraju  
i Regionu Partnerskiego lub każdego 
wybranego tematu. 
Ponadto istnieje możliwość zorganizowania 
innych bezpłatnych warsztatów branżowych  
i tematycznych w uzgodnieniu z 
organizatorem (ROTWŚ).  
 
Organizatorzy czekają na zgłoszenia 
samorządów,  organizacji pozarządowych,  
firm turystycznych oraz innych instytucji 
działających w branży turystycznej 
zainteresowanych organizacją własnego 
wydarzenia podczas imprezy wystawienniczej 
Agrotravel&Active Life.  
 
Czas trwania jednego warsztatu - max. 2 godz.  
(przewiduje się organizację max. 2 lub 3 
wydarzeń) 
Max. ilość uczestników warsztatów - 100 osób  

 

 

 Zgłoszenia na konferencję i warsztaty: kontakt. p. Anna Chałacińska, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego;  e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel,  tel.41 364 80 57 wew. 25  
od 1.03.2018 do 23. 03. 2018, decyduje kolejność zgłoszeń ! 

 Udział w konferencji i warsztatach/ spotkaniach jest bezpłatny. Do bezpłatnego udziału w konferencji  
i warsztatach/spotkaniach  upoważnia zaproszenie lub bilet wstępu na Targi.  

 Organizatorzy pokrywają jedynie koszty lunchu i przerw kawowych w dn. 20.04.2018 (bezpłatne korzystanie 
z lunchu dla uczestników konferencji – jedynie za okazaniem talonu).  

 Organizatorzy nie pokrywają innych kosztów, np. noclegów, dojazdu oraz wyżywienia w dniu 21.04.2107 
podczas warsztatów.  

 Program konferencji i wydarzeń towarzyszących ma charakter roboczy. Organizator zastrzega sobie prawo 
modyfikacji/ zmiany tematów oraz  szczegółów dotyczących programu. Ostateczny program wraz  
z nazwiskami prelegentów zostanie opublikowany na www.agro.travel do 28.02. 2018 

 
 

mailto:a.chalacinska@swietokrzyskie.travel
http://www.agro.travel/

