Trenerzy

Nowoczesne technologie internetowe w turystyce

Wojciech Heliński
Prezes Zachodniopomorskiej Agencji
Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. - Grupa ZART
Ekspert w dziedzinie marketingu turystycznego oraz tworzenia
i rozwoju produktów turystycznych. Od 30 lat pracuje w tej
branży – specjalizacja: marketing i promocja turystyki, szkolenia,
kreowanie produktów turystycznych, organizacja imprez targowych, wystawienniczych,
obsługi konferencji oraz doradztwa w branży turystycznej.
Koordynator i główny ekspert wielu projektów, w szczególności z zakresu szkoleń
oraz marketingu turystycznego, w tym tzw. "marketingu sferycznego".

BARTOSZ HELIŃSKI
Business Development Manager w Grupie ZART
Ekspert w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii
w marketingu. Zajmuje się kreowaniem nowych kierunków
rozwoju firmy oraz pozyskaniem i opieką nad kluczowymi
klientami. Uprawniony operator drona.
Pomysłodawca i dyrektor technologiczny projektów związanych z wykorzystaniem wirtualnej
rzeczywistości w promocji branży turystycznej tj. PomorzeZachodnie360.pl, Camino360.pl,
Pomerania360.eu. Fotograf, specjalizujący się w panoramach sferycznych. Autor ponad 1500
zdjęć i filmów 360° wykorzystywanych w promocji JST i branży HoReCa.

Grupa ZART – przedsięwzięcie z 30-letnim doświadczeniem!
Firma działająca w obszarze kreowania rozwoju i promocji sektora
turystyki oraz wspierania sprzedaży produktów i usług
oferowanych przez podmioty branżowe i samorządy terytorialne.

https://www.pomorzezachodnie360.pl/
- innowacyjna aplikacja webowa, wykorzystująca nowoczesne
technologie informatyczne, w tym wirtualną rzeczywistość
(3600/VR). Zawiera prezentacje sferyczne gmin oraz bazy
noclegowej i atrakcji turystycznych tworząc swego rodzaju
system „promocji sferycznej oferty turystycznej regionu”.

Nagrodzony laurem RÓŻA REGIONÓW – 2021 przez
miesięcznik branży turystycznej WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Trener

Vademecum przygotowania oferty i obsługi turysty
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

dr Zbigniew Głąbiński
Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego,
Dyrektor Biura Podróży i Turystyki
"Globtour" w Szczecinie
Autor pracy badawczej habilitacyjnej zawartej
w recenzowanej publikacji książkowej pt.
„Czynniki wpływające na aktywność turystyczną
polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy
uniwersytetów trzeciego wieku.”
Trener wiodący w cyklu szkoleń nt. „Obsługi turystów z niepełnosprawnościami
oraz osób starszych”
Współautor programu studiów I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, autor wielu
publikacji i opracowań, np. „Strategia rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym”.
Ponadto pilot, przewodnik i organizator imprez turystycznych specjalizujący się w obsłudze
dzieci i młodzieży oraz grup osób starszych.
Wieloletni działacz i były prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, wiceprezes
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Przewodniczący Rady
Konsultacyjnej Izb Turystyki w Polsce. Obecnie wiceprezes Forum Turystyki Regionów.
Ekspert - wykładowca w projekcie „Turystyka Wspólna Sprawa” realizowanego ze środków
EFS przez PARP w Warszawie latach 2007-2008, koordynator merytoryczny i wykładowca
w projektach szkoleniowych w ramach POKL, ekspert Izby Turystyki RP w pracach
nad nowelizacją aktów prawnych dotyczących gospodarki turystycznej.

„Vademecum
obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz
osób starszych” i autor rozdziału pt. . Turystyka osób
z niepełnosprawnościami w starzejącym się
społeczeństwie.
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Forum Turystyki Regionów
www.forumturystyki.pl

