
	  

	  

	  

 
Szanowni Państwo, 
 
 

W dn. 26 - 27 czerwca 2015 r. w Byczynie w woj. opolskim odbędzie się  
spotkanie spółdzielni socjalnych z branży turystycznej  

(od produktu lokalnego, przez obsługę ruchu turystycznego, wynajem sprzętu 
rekreacyjnego, po miejsca noclegowe, hostele). 

 
 
 
Podczas spotkania chcemy wspólnie porozmawiać z Państwem na temat kreowania marki lokalnej 
(lokalnego produktu, usługi), ale także budowania oferty turystycznej. Zobaczymy jak można 
stworzyć i wypromować „coś z niczego” – czyli na czym polega produkt lokalny i jak jest tworzony. 
Zastanowimy się wspólnie czy hostel to tylko miejsce noclegowe, czy może oferować coś więcej 
i na czym polega specyfika obsługi klienta.  
Przyjrzymy się jakie usługi świadczy Perunica i co dla spółdzielców tam zrzeszonych oznacza obsługa 
ruchu turystycznego. Jako kolejny przykład marketingu miejsc posłuży nam Górnicza Wioska 
prowadzona przez Stowarzyszenie BUKO. O klastrze turystycznym i promocji miejsca opowie 
przedstawicielka Klastra „Kraina Miodu i Mleka” animowanego przez Kluczborsko-Oleską Lokalną 
Organizację Turystyczną. O tym jak prowadzić miejsce noclegowe (hostel) w kontekście obsługi ruchu 
turystycznego dowiemy się od spółdzielców socjalnych prowadzących hostel. 
 
Drugiego dnia spotkania odbędzie się warsztat dotyczący marketingu miejsc, usług i produktów 
lokalnych oparty na szeregu przykładach. Będziemy także przyglądali się jak wygląda oferta 
marketingowa naszych spółdzielni oferujących szeroko rozumiane usługi turystyczne. 
 
Chcemy aby spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się, nawiązania 
kontaktów, rozmów i dyskusji branżowych. Wszystko to zadzieje się w Byczynie. 
 
Rekrutacja na spotkanie trwa do dnia 17 czerwca (środa). Zgłoszenia przyjmujemy poprzez 
formularz on-line. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zapewniamy nocleg (w pokojach 2 i 3 osobowych) oraz 
wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu na spotkanie. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: spotkania(at) ozrss.pl 
 
Spotkanie branżowe organizowane jest w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Ogólnopolski 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
 
 
 Do zobaczenia w Byczynie! 

 
 


