Fundacja Symbioza zaprasza mieszkańców
Dolnego Śląska 19.11.2021 od godz. 12.00
do Zamku Czocha na konferencję

„Akademia Gościnności”
dostarczającą praktycznej wiedzy w zakresie
rozwoju turystyki lokalnej.

Termin: 19.11.2021, godz. 12.00
Miejsce: Zamek Czocha, Sucha,
Gmina Leśna, Dolny Śląsk
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.
Konferencja odbywa się stacjonarnie.
Zainteresowani uczestnicy muszą zarejestrować swój udział
w terminie do 15.11.2021 poprzez formularz online na stronie:

www.akademiagoscinnosci.pl

Projekt „Akademia Gościnności”
finansowany jest ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Program konferencji turystycznej

„Akademia Gościnności”
19.11.2021, Zamek Czocha
• Godz. 12.oo Inauguracja konferencji i prezentacja założeń projektu „Akademia Gościnności”
dla społeczności lokalnych, JST, LGD i LOT-ów
Prelekcje (godz. 12.15-:13.45)
• Łańcuch pokoleń. Jak zarządzać rolami społecznymi podczas kształtowania idei gościnności
i budowania produktu lokalnego?, Adam Karpiński, WSB Wrocław
• Skuteczna promocja produktu lokalnego na przykładach działań w social media dr Piotr Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Jedno zdjęcie - więcej niż 1000 słów. O współczesnej roli promocji obliczonej na zasięgi i lajki
i konsumpcji turystycznej rozpoczynającej się przed wyjściem z domu, Michał Anioł, prezes
Fundacji „Niesamowity Dolny Śląsk”
• Jak sprzedać turystom małe miasto? Gościnna Złotoryja (case study) Sylwia Dudek-Kokot,
Miasto Złotoryja
• Wolimierz - wieś, stowarzyszenie, marka, legenda, Szymon Surmacz, burmistrz Gmina Leśna
• Dziedzictwo - nasz wyróżnik. O sztuce doceniania tego, co mamy a także stereotypizacji dziedzictwa i dzielenia go na nasze i obce... Sylwia Osojca-Kozłowska, prezes Fundacja Symbioza,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Panel Dyskusyjny: Lokalna społeczność a turystyka. Ile powinien wiedzieć o swojej miejscowo
		
ści, gminie, powiecie, regionie przeciętny mieszkaniec i jak wyposażyć go
		
w tę wiedzę z korzyścią dla turystyki?
• Obiad dla uczestników konferencji
• ok. godz. 15.00 Zakończenie konferencji

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy
poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej
www.akademiagoscinnosci.pl
Spotkanie adresowane jest do: przedstawicieli branży turystycznej, pracowników LGD, LOT, JST oraz mieszańców miast i wsi, chcących włączyć się w rozwój turystyki i zrozumieć znaczenie turystyki dla rozwoju lokalnego.

Projekt „Akademia Gościnności”
finansowany jest ze środków
Programu Funudszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

