Nowe projekty wokół Poznania

Na poznańskich targach Tour Salon wraz z Powiatem Poznańskim i Miastem Luboń inaugurujemy
nowe projekty dotyczące atrakcji turystycznych okolic Poznania. W czasie konferencji prasowej
zapowiadającej targi przedstawiona została certyfikacja atrakcji turystycznych i nowa aplikacja
komórkowa. Z pewnością wielu odbiorców znajdą też nowe przewodniki turystyczne, które pozwalają
zwiedzać powiat poznański na różne sposoby – smakowicie, kulturalnie i aktywnie.

Certyfikacja atrakcji turystycznych
Certyfikaty Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zostaną przyznane po raz
pierwszy. Będą nadawane na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. Certyfikacja obejmuje
obiekty dostępne dla turystów indywidualnych, należące do trzech kategorii: muzea, parki
rozrywki/ośrodki edukacji oraz rekreacja. Celem projektu jest systematyczne podnoszenie
standardu oferty turystycznej i promocja najlepszych obiektów turystycznych powiatu poznańskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Ostatecznej oceny
dokona kapituła, złożona z ekspertów z zakresu turystyki.
Uroczysty finał projektu wraz z wręczeniem certyfikatów i pamiątkowych statuetek planowany jest w
dniu 3 czerwca br. w czasie III Dnia Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Organizatorem przyznawania certyfikatów jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przy
współpracy z Powiatem Poznańskim.

Zapraszamy do udziału: www.certyfikacja.poznan.travel

„Luboński Szlak Architektury Przemysłowej” - nowa
aplikacja turystyczna
Luboński Szlak Architektury Przemysłowej powstał we wrześniu 2015 roku. Trasa cieszy się dużym
zainteresowaniem i stała się turystycznym wyróżnikiem Lubonia. Na targach Tour Salon zadebiutuje
aplikacja, dzięki której turyści indywidualni mogą wędrować po szlaku, korzystając tylko ze swojego
telefonu.
Szlak jest wspólną inicjatywą Miasta Lubonia, Ośrodka Kultury w Luboniu, Poznańskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej oraz lubońskich firm do dziś funkcjonujących w dawnych fabrykach. Na
początku bieżącego roku dzięki współpracy z firmą QRTag, specjalizującą się w mobilnych
narzędziach dla rynku turystycznego, powstała aplikacja, stanowiąca elektroniczny przewodnik po
dziedzictwie industrialnym Lubonia.
Zwiedzając Luboński Szlak Architektury Przemysłowej z komórką w ręku, można podziwiać dawną
fabrykę drożdży z początku XX wieku, której architektura nawiązuje do stylów „rycerskich”:
romańskiego i gotyckiego. Na trasie znalazła się też monumentalna hala magazynowa,
zaprojektowana przez Hansa Poelziga – słynnego niemieckiego architekta niemieckiego doby
modernizmu. Szlak obejmuje również miejsca związane z codziennym życiem Lubonia: zabytkową
szkołę, dworzec i osiedla robotnicze.
Nowa aplikacja stanowi wirtualny przewodnik, który wskaże turystom drogę na szlak, a następnie
poprowadzi ich do poszczególnych obiektów. Wizytówka każdego z nich zawiera opisy i fotografie.
Całość została wzbogacona o archiwalne zdjęcia i pocztówki, przedstawiające lubońskie fabryki z
czasów ich największej świetności. Aplikacja prezentuje również informacje na temat wycieczek z
przewodnikiem, podczas których można podziwiać wnętrza obiektów znajdujących się na szlaku.
Nowa aplikacja działa na telefonach wyposażonych w system Android oraz iOS.

Zapraszamy do pobrania: www.lubon.poznan.travel.

Nowe przewodniki Powiatu Poznańskiego
Mnóstwo informacji, atrakcyjna szata graficzna i wiele ciekawych zdjęć – tak w skrócie można opisać
najnowsze wydawnictwa powiatu poznańskiego. Są to: „Powiat Poznański Smakowicie”, „Powiat
Poznański Aktywnie” oraz „Powiat Poznański Kulturalnie”. Każdy z tych przewodników zabiera
Czytelnika w podróż po naszym regionie według innego klucza.
- W „Powiat Poznański Smakowicie” zapraszamy do krainy smaku. Staramy się pokazać, jakie drogi
prowadzą do niej. Zaczynając od historii przywołujemy dawne smaki i potrawy, wskazujemy
najlepsze produkty i dania współczesne oraz miejsca, gdzie możemy ich spróbować – czytamy w
słowie wstępnym starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego.
„Powiat Poznański Aktywnie” skierowany jest do tych, którzy preferują sport oraz rekreację. A tych,
którzy przykładają wagę do swojego zdrowia i kondycji jest coraz więcej. Z przewodnika można się
dowiedzieć, gdzie można uprawiać konkretne dyscypliny sportu, a także skorzystać z różnych form
rekreacji. Nie brakuje także listy obiektów sportowych w powiecie poznańskim. Nie samym sportem
człowiek jednak żyje. – W „Powiat Poznański Kulturalnie” staraliśmy się zebrać najrozmaitsze
kierunki, propozycje i formy kulturalnego spędzenia czasu. Tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, niezależnie od tego, czy chce kulturę chłonąć, czy też uczestniczyć czynnie w jej
wydarzeniach – podkreśla starosta poznański.
Nowe wydawnictwa wraz z wydanymi w poprzednich latach przewodnikami „Powiat Poznański
Rodzinnie” i „Powiat Poznański Przewodnik” stanowią kompendium wiedzy na temat powiatu
poznańskiego. Wszystkie będzie można otrzymać odwiedzając stoiska powiatu poznańskiego na
imprezach plenerowych.

Zapraszamy do pobrania elektronicznych wersji przewodników:
www.powiat.poznan.pl.

