
Szanowni Państwo, 
w imieniu redakcji portalu WaszaTurystyka.pl i centrum wiedzy o wodzie Hydropolis mamy przyjemność zaprosić do udziału w VII Forum 
Promocji Turystycznej, które odbędzie się 17 czerwca 2020 roku we Wrocławiu.
Już po raz siódmy spotkanie to będzie okazją, by porozmawiać w gronie ekspertów o nowoczesnych sposobach promocji miejsc będących 
produktami turystycznymi, o trendach i nowinkach technicznych oraz o tym, jak powinna przebiegać współpraca między samorządami 
i sektorem prywatnym.
Spotkamy się w szczególnym czasie. Epidemia koronawirusa nie tylko spowodowała wielkie straty w branży turystycznej, ale i zmieniła sposób 
postrzegania oraz planowania promocji. Przez kilka najbliższych miesięcy, a także kilka lat inna niż jesteśmy do tego przyzwyczajani będzie 
turystyka, inna też promocja turystyczna. Tym bardziej warto się spotkać na Forum Promocji Turystycznej. Porozmawiamy o tym, czy i jak 
zmieni się promocja turystyczna po koronawirusie.
Poza tym, VII Forum to pierwsza okazja po koronawirusie, by spotkać się w tak zacnym gronie fachowców odpowiedzialnych za turystykę 
i jej promocję w Polsce.

Tematy przewodnie VII edycji:
   Przyszłość turystyki w świetle koronawirusa i kryzysu klimatycznego

   Jaką rolę odgrywa promocja kierunku turystycznego w filmach – jak sprawdziła się w czasach pandemii?

  DEBATA o rynkach strategicznych w promocji turystycznej Polski na lata 2021-2026 z udziałem ekspertów  
i prezesa Polskiej Organizacji Turystyczne

   DEBATA o przyszłości systemu promocji turystycznej z udziałem ekspertów i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju

   Jak przyciągnąć turystów na Dolny Śląsk po pandemii? Turystyka historyczna i kulturowa jako atut regionu

Forum Promocji Turystycznej tradycyjnie będzie spotkaniem osób zawodowo zajmujących się turystyką i promocją w ramach działalności 
biznesowej samorządowej i społecznej: agentów turystycznych, organizatorów turystyki, przedstawicieli branży turystycznej, hotelarskiej, 
agroturystycznej, reprezentantów Regionalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Organizacji Turystycznych, fachowców od promocji 
turystycznej z innych krajów.

Czas i miejsce:  17 czerwca 2020 roku, Hydropolis, ul. Na Grobli 17, Wrocławl

Organizator:  redakcja portalu branżowego WaszaTurystyka.pl

Współorganizator: CEE Hydropolis

Patroni:  Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Rozwoju, Polska Izba Turystyki

Uczestnicy: biura podróży, agenci turystyczni, osoby odpowiedzialne za promocję w samorządach wojewódzkich, gminnych, powiatowych, 
pracownicy i członkowie ROT-ów i LOT-ów, branża turystyki krajowej i przyjazdowej, hotelarze.gminnych, powiatowych, pracownicy i członkowie 
ROT-ów i LOT-ów, branża turystyki krajowej i przyjazdowej, hotelarze. 

Link do strony forum: www.forumpromocjiturystycznej.pl
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