
 
 

Trwa rejestracja uczestników na  
VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI 

 
VIII GREMIUM  EKSPERTÓW TURYSTYKI  które odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2016 roku 
w Poznaniu to cykliczna konferencja naukowo branżowa od lat ciesząca się dużym 
zainteresowaniem. Nie inaczej jest w tym roku. Jak informują organizatorzy obecnie udział w 
konferencji zdeklarowało już ponad 250 osób.  
Ze względu na wciąż trwające zainteresowanie udziałem w konferencji, organizatorzy  
informują, iż lista osób nie jest jeszcze zamknięta.  
Istnieje jeszcze możliwość rejestracji udziału w VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, 
choć lista dostępnych miejsc jest już ograniczona, stąd zgłoszenie wymaga potwierdzenia ze 
strony organizatorów.   
 
GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to wydarzenie różniące się od tradycyjnych konferencji. 
GREMIUM to przede wszystkim uczestnicy, prowadzone przez nich oficjalne debaty 
i kuluarowe dyskusje oraz wypracowane wnioski i rekomendacje. To SPOTKANIE LIDERÓW – 
osób zaangażowanych w kreowanie rozwoju sektora turystyki w Polsce połączone 
z warsztatami szkoleniowymi.  
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich zaangażowanych w kreowanie 
rozwoju turystyki w Polsce. Gremium jest platformą integracji środowisk naukowych, 
samorządowych i biznesowych. To forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań 
czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. 
 
W ramach GREMIUM oprócz konferencji naukowo-branżowej odbędzie się cykl warsztatów 
branżowych oraz prezentacji towarzyszących. Tegoroczna edycja to 16 sesji tematycznych 
oraz 2 wieczory integracyjne. 
 
 
Główne tematy to: 

 KU NOWEJ POLITYCE TURYSTYCZNEJ 

 KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ TURYSTYKI 

 INNOWACYJNOŚĆ NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

 ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ TURYSTYCZNĄ 

 TRANSFER WIEDZY W TURYSTYCE. 
 
 
 



 
oraz debaty szkoleniowo-warsztatowe: 

o Sieciowa współpraca w sektorze MICE na rzecz organizacji spotkań i wydarzeń. Jak 
targi i wydarzenia biznesowe można wykorzystać do budowania wizerunku miasta i 
regionu? 

o Nowe wyzwania i nowe funkcje Regionalnych Organizacji Turystycznych 
o Współpraca Urząd Miasta LOT: partnerski alians na rzecz realizacji polityki 

turystycznej miasta. 
o Nowe media: systemy dystrybucji usług czy nowe systemy informacji turystycznej? 
o Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz transferu wiedzy B+R w realizacji 

inwestycji turystycznych - projekt Brenna  -Szczyrk -Wisła. 
o Certyfikacje, rekomendacje, kategoryzacje - czy w branży turystycznej jest potrzebny 

(możliwy) system samoregulacji? Hotelstars union - czy potrzebny nam jest 
europejski model kategoryzacji usług noclegowych? 

o Grywalizacja jako nowoczesna forma turystycznej promocji regionu i działalności 
przedsiębiorstw turystycznych. 

 
 
Wojciech Fedyk  
Prezes  
Polskiej Organizacji Turystycznej 
 
Kolejna edycja Gremium Ekspertów 
Turystyki pokazuje, że to wydarzenie nie 
tylko spełniło w minionych latach 
stawiane wobec niego oczekiwania, ale 
jest też imprezą, która sama ma wobec 
uczestników wymagania. Poziom 
merytoryczny Gremium jest, bowiem 
tym, co stanowi o jego istocie.(…)  

W każdej dziedzinie potrzebni są liderzy, którzy propagują nowinki i są gotowi wprowadzać 
je w życie. Polska turystyka potrzebuje światłych rozwiązań nie tylko by nie pozostać w tyle 
na międzynarodowym rynku, ale także sama stanowić wzór do naśladowania przez innych. 
W moim odczuciu taka właśnie idea towarzyszy kolejnym Gremiom Ekspertów Turystyki i 
dlatego jest to wydarzenie nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne, aby tworzyć nową 
jakość w zarządzaniu turystyką w Polsce”   
 
Gremium wzbogaca o nową wiedzę i doświadczenia, nakreśla aktualne kierunki 
i rekomenduje właściwe działania. Jeśli przyjąć, że polski biznes ogólnie ma swoje Forum 
Ekonomiczne w Krynicy to bezsprzecznie Gremium Ekspertów Turystyki jest jego 
odpowiednikiem dla sektora turystyki. 
 

Zgłoszenia udziału: www.gremium.forumturystyki.pl 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka organizacyjna GET Katarzyna Tomczyk, 

mail: gremium@forumturystyki.pl, tel. 693 400 094 lub 91 488 00 50 
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