Szkolenia PLOT - Ostrów Tumski i Śródka
W dniu 3 września 2014 (środa) zapraszamy na szkolenie poświęcone atrakcjom turystycznym
Ostrowa Tumskiego i Śródki. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pierwszego kontaktu z
turystami w sektorze turystycznym.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 sierpnia 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Program szkolenia:

Szkolenie prowadzone przez podmioty partnerskie i pracowników PLOT odbędzie się w dniu 3
września 2014 (środa). Szkolenie rozpocznie się o godz. 9:00 od zbiórki w holu recepcyjnym Bramy
Poznania i zakończy się około godziny 15:00. Zapraszamy!
●
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9:00 : Spotkanie w holu recepcyjnym Brama Poznania ICHOT (Śródka).
9:00 - 9:30 : prezentacja materiałów promocyjnych Poznania i okolic dostępnych dla hotelarzy,
9:30 - 11:00 : zwiedzanie Bramy Poznania ICHOT (Śródka),
11:00 - 11:30 : Kawiarnia "Na Trakcie" - spotkanie przy kawie z ks. Waldemarem Hanasem (Ostrów
Tumski),
11:30 - 12:00 : Rezerwat Archeologiczny Genius Loci (Ostrów Tumski),
12:20 - 12:50 : Muzeum Archidiecezjalne Akademia Lubrańskiego (Ostrów Tumski),
13:10 - 14:00 : Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła (Ostrów Tumski),
14:10 - 14:40 : Vine Bridge - najmniejsza restauracja w Polsce (Śródka).

Cel szkolenia:

Szkolenia PLOT mają na celu przybliżenie branży turystycznej atrakcji turystycznych Poznania i
okolic. Podczas szkolenia odwiedzimy najbardziej rozpoznawalne atrakcje Ostrowa Tumskiego i
Śródki. Chcemy by uczestnicy poznali odpowiedź na jedno pytanie: "Dlaczego warto odwiedzić
Ostrów Tumski". Zamiast ciągu dat i faktów historycznych proponujemy lekki, skrótowy program,
który ułatwi codzienny kontakt z turystami.

W ramach szkoleń organizowanych przez PLOT realizowaliśmy programy poświęcone m.in.
atrakcjom turystycznym Malty, najważniejszym zabytkom Poznania czy piwnej historii miasta.
Zapraszamy na kolejne spotkania z atrakcjami turystycznymi!

Odpłatność:

- szkolenie jest bezpłatne dla członków PLOT,
- pozostali uczestnicy: 50 pln /os. (płatne z góry)

Ilość miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
przez organizatora.

Kontakt i zgłoszenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem PLOT:
●
●
●

tel.: +48 61 87 85 696
e-mail: biuro@plot.poznan.pl
osoba kontaktowa: Jakub Pindych (j.pindych@plot.poznan.pl)

Zgłoszeń dokonujemy drogą mailową. W tytule maila prosimy wpisać: "Szkolenie PLOT - zgłoszenie".
Zgłoszenie powinno zwierać:
●
●
●

nazwę obiektu delegującego uczestnika
imię i nazwisko uczestnika
stanowisko uczestnika

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 sierpnia 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!

