
Piątek, 26 września 2014 r. 

o Oficjalne otwarcie targów Scena, 

godz. 12.00 – 13.00 

  

o Seminarium  

„Narciarstwo biegowe i jego rola  

w tworzeniu oferty turystycznej w Małopolsce” 

     Małopolska Organizacja Turystyczna 

  

Sala Lwów BC, 

godz. 13.00 – 15.00 

  

o Panel dyskusyjny  

„Konkurencyjność cenowa ofert turystyki zimowej” 

 

Czy wypoczynek zimowy w Polsce kosztuje więcej niż w krajach europejskich 

?  Czy pakiety turystyczne i oferty usług dodatkowych są porównywalne ? 

Które kraje oferują najlepsze ceny , które rozbudowane pakiety usług ? 

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport  „Konkurencyjność 

cenowa polskich produktów turystycznych. Zima 2013/2014". Podczas panelu 

autorka  raportu jak i eksperci turystyki krajowej i wyjazdowej będą 

dyskutować nt usług turystyki zimowej w Polsce i krajach ościennych 

(Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria), które uznano za "głównych 

konkurentów". 

Mamy nadzieję, że dyskusja odpowie nam na jeszcze jedno pytanie.  Jakie 

będą  trendy na najbliższe lata w turystyce zimowej ?   

     Krakowska Izba Turystyki 

  

Sala Lwów A, 

godz. 14.30 – 16.00 

    

  

o Konferencja prasowa  

„Prezentacje nowości zimowych na Słowacji w sezonie 2014/2015” 

     Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce 

  

Sala Budapeszt C, 

godz. 14.00 – 15.00 

  

o Wystawa „Akta sztuki” 

     Ewa Bilan-Stoch 

  

Lobby targowe, 

godz. 10-00 – 17.00 

  

  

Sobota, 27 września 2014 r. 

o Seminarium  

„Wpływ światowych imprez sportowych na rozwój turystyki zimowej w 

Sala Lwów BC, 

godz. 11.00 – 13.00 



Małopolsce” 

 

W seminarium uczestniczyć będą m.in. Minister Sportu Andrzej Biernat, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna 

Sobierajska, Marszałek Województwa Małopolskiego Mark Sowa, Prezes 

Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz Przewodniczący 

Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Ireneusz Raś. 

     Małopolska Organizacja Turystyczna 

  

o Seminarium  

„Kurorty i hotele w dobie portali społecznościowych” 

Opis: 

Jak dotrzeć do klientów w dobie nowych mediów? Dlaczego nie warto już 

inwestować w ulotki, prasę i spoty radiowe? Czy dotarcie do klientów  

musi być aż tak trudne? Odpowiedź poznasz już niebawem. 

     Filip Kasprzyk – Trener/ specjalista ds. Mediów 

     Społecznościowych,  agencja kreatywna KickAssSocials 

  

Sala Lwów A, 

godz. 12.00 – 13.00 

  

o Seminarium  

„Storytelling – opowiedz historię a zaczną Cię słuchać” 

Opis: 

Czym jest Storytelling i dlaczego zwykła, z pozoru, opowieść potrafi być 

znacznie skuteczniejsza niż aktywna sprzedaż czy tradycyjne reklamy?  

Jak opowiedzieć historię, która zagra na emocjach i sprawi, że ludzie jej 

posłuchają i zapamiętają 

     Filip Kasprzyk – Trener/ specjalista ds. Mediów 

     Społecznościowych, agencja kreatywna KickAssSocials 

  

Sala Lwów A, 

godz. 13.00 – 14.00 

  

o Seminarium  

„Za co warto płacić i dlaczego – 3 najskuteczniejsze reklamy” 

Opis: 

Jak odnaleźć się w gąszczu dostępnych formatów reklamowych? Które z 

nich będą najskuteczniejsze, które wybrać i jak je wykorzystać? Na te i inne 

pytania odpowiemy podczas ostatniego modułu seminaryjnego. 

  

    Filip Kasprzyk – Trener/ specjalista ds. Mediów 

    Społecznościowych, agencja kreatywna KickAssSocials 

  

Sala Lwów A, 

godz. 14.00 – 15.00 

    



  

o Wystawa „Akta sztuki” 

     Ewa Bilan-Stoch 

  

Lobby targowe, 

godz. 10.00 – 17.00 

  

  

Niedziela, 28 września 2014 r. 

    

  

o Wystawa „Akta sztuki” 

     Ewa Bilan-Stoch 

  

Lobby targowe, 

godz. 10.00 – 16.00 

 


