PLAN PRACY
ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
NA ROK 2018
Niniejszy plan pracy powstał w oparciu o doświadczenia własne ZROT, zapytanie ankietowe, uzgodnienia
z partnerami, bezpośrednie konsultacje podczas regionalnych spotkań branżowych oraz spotkań i narad
ogólnopolskich.
Realizacja działań przedstawionych w niniejszym planie pracy uzależniona będzie od wielkości wpływów
z tytułu składek członkowskich oraz innych źródeł finansowania, a także od aktywności
i zainteresowania członków ZROT oraz innych podmiotów działających w zakresie promocji turystyki.
Spis treści:
I. ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH oraz KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ
II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
1. Planowane prezentacje krajowe i zagraniczne
2. Realizacja działań promocyjnych we współpracy z POT oraz ZOPOT i innymi podmiotami
3. Wydawnictwa i gadżety promocyjne, reklama
4. Wykorzystanie narzędzi internetowych
III. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
IV. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA
V. KREOWANIE TOŻSAMOŚCI, WIZERUNKU I DYNAMIKI DZIAŁANIA ZROT
I. ROZWÓJ MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH oraz KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
TURYSTYCZNEJ
Powstawanie i rozwój markowych produktów turystycznych jest dziś kwintesencją oferty turystycznej. To
m.in. atrakcyjność i różnorodność oferty turystycznej wpływa na decyzję turysty o wyborze miejsca
na urlop, rekreację, pobyty weekendowe czy wycieczki (także szkolne).
1. Przeprowadzenie regionalnego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”
(zgodnie z harmonogramem POT), w tym zakończenie etapu regionalnego przyznaniem „Certyfikatu
ZROT”. Proponowany termin wręczenia certyfikatu ZROT, np. podczas obchodów Światowego Dnia
Turystyki
2. Redakcja portalu pomorzezachodnie.travel - merytoryczne administrowanie portalem, weryfikacja
spójności treści wprowadzanych przez redaktorów terenowych, rozwijanie sieci współpracy w regionie,
aktualizacja i wprowadzanie danych na podstawie dostarczonych/znalezionych informacji.
3. Promocja zachodniopomorskich produktów turystycznych na targach i eventach promocyjnych oraz
innych działaniach programowych ZROT (podróże dziennikarskie, reklamy lub materiały sponsorowane
w mediach).
4. Współpraca z POT w zakresie działań promocyjnych, m.in.
 udział w wybranych zagranicznych imprezach targowych w ramach Polskiego Stoiska Narodowego
oraz udział w towarzyszących działaniach promocyjnych (jeśli będą organizowane przez POT)
 konkursy: Certyfikat POT, certyfikacja informacji turystycznej
 wspólna organizacja podróży studyjnych
 bieżąca współpraca
5. Współpraca przy tworzeniu i promocji produktów turystycznych Pomorza Zachodniego – w zależności od
zainteresowania partnerów oraz dostępnych środków i prowadzonych działań promocyjnych.
6. Współpraca w zakresie kreowania pakietów produktowych wokół projektowanej komunikacyjnej „pętli
turystycznej”: Międzyzdroje – Dziwnów – Kamień Pomorski – Wolin – Międzyzdroje - w ramach projektu
Last Mile realizowanego przez RBGP (uczestnictwo w spotkaniach roboczych/warsztatowych; możliwość
koordynowania i realizacji działań promocyjnych)
7. poszukiwanie ewentualnych tematów i partnerów do projektów w ramach dostępnych konkursów
ze środków UE lub innych.
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II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
W związku z niewielkim odzewem członków ZROT na ankietę dotyczącą wskazania krajowych
i zagranicznych imprez o charakterze wystawienniczo-promocyjnym, udziałem w których są potencjalnie
zainteresowani, ograniczono listę wydarzeń, na których mogą zostać zorganizowane prezentacje
regionalne. Ostateczna organizacja prezentacji na wybranych wydarzeniach będzie zależeć od bieżącego
zainteresowania członków ZROT oraz dostępności środków finansowych.
1. planowane prezentacje krajowe i zagraniczne:
Lp.
Nazwa imprezy
Data
Miejscowość
1. Tour Salon
09-11.02.2018
Poznań
2. ITB
07-11.03.2018
Berlin (D)
3. Piknik Nad Odrą – MARKET TOUR
12-13.05.2018
Szczecin
4. World Travel Show
19-21.10.2018
Warszawa - Nadarzyn
5. Senior Mässen*
02-04.10.2018
Sztokholm (S)
6. Boot & Fun
22-25.11.2018
Berlin (D)
udział w cyklu prezentacji przygotowywanych
7.
WZP
przez WRiR i Gabinet Marszałka**
* tylko w przypadku zainteresowania członków ZROT lub branży turystycznej z regionu
** o ile te prezentacje dojdą do skutku a ZROT będzie dysponował niezbędnymi środkami finansowymi
dodatkowa aktywność w regionie: (1) identyfikacja potencjału i możliwości realizacji działań promocyjnych
regionu w regionie (identyfikacja imprez lokalnych, ocena ich atrakcyjności i możliwości prezentacji
turystycznych), (2) pozyskiwanie partnerów do organizacji prezentacji i eventów turystycznych.
Jednocześnie ZROT bierze pod uwagę elastyczne korzystanie z ofert, które mogą pojawić się w ciągu roku
kalendarzowego.
2. Realizacja działań promocyjnych w ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz
Zagranicznymi Ośrodkami POT i innymi podmiotami
Działania realizowane we współpracy z POT oraz Zagranicznymi Ośrodkami POT dotyczą głównie organizacji
wizyt studyjnych dla dziennikarzy lub touroperatorów (w zależności od zainteresowania) oraz udziału
w wybranych targach w ramach PSN, w konkursach certyfikacyjnych oraz w innych wspólnych działaniach,
jeśli takie zostaną zaproponowane i znajdą akceptację Zarządu ZROT oraz zainteresowanie partnerów
w regionie. W przygotowywaniu i realizacji poszczególnych działań ZROT zamierza współpracować
z członkami ZROT, wykorzystując ich wiedzę oraz kontakty, a także z innymi organizacjami i podmiotami
działającymi w sektorze turystyki.
3. Wydawnictwa i gadżety promocyjne, reklama
1. Wydanie zaktualizowane folderu promocyjnego dotyczącego Pomorza Zachodniego (w min. 3 wersjach
językowych, tj. polskiej, niemieckiej, angielskiej).
2. Organizacja 4. edycji konkursu wydawniczego dla członków ZROT na dofinansowanie wydawnictw
promocyjnych dot. turystyki.
3. Przygotowanie innego tematycznego wydawnictwa promocyjnego (możliwe tematy to np. szlaki
kulturowe, turystyka na obszarach przyrodniczych, turystyka na obszarach wiejskich itd.) - w zależności
od zainteresowania partnerów oraz możliwości finansowych.
4. Przygotowanie gadżetów promocyjnych do wykorzystania w działaniach ZROT
5. Reklama i promocja w mediach tradycyjnych i elektronicznych (drukowanych, radio, TV, internet)
6. Reklama wizerunku i potencjału turystycznego regionu w mediach społecznościowych
4. Wykorzystanie narzędzi internetowych
1. Redakcja portalu www.pomorzezachodnie.travel (merytoryczne administrowanie portalem,
budowanie zespołu redaktorów terenowych, koordynacja pracy, aktualizacja i wprowadzanie danych
na podstawie dostarczonych/znalezionych informacji, szkolenia)
2. Prowadzenie własnej strony internetowej www.zrot.pl, redakcja newslettera i profilu w mediach
społecznościowych
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III. MONITORING - BADANIA – EKSPERTYZY
1. Podjęcie działań w celu utworzenia Regionalnego Międzyuczelnianego Zespołu ds. badań i monitoringu
rynku sektora turystyki – dążenie do zainicjowania regionalnej współpracy międzyuczelnianej.
2. Identyfikacja potrzeb w zakresie badań i analiz rynkowych.
3. Podjęcie działań na rzecz wypracowania metodologii i zasad prowadzenia badań,
4. Zainicjowanie badań (uzależnione od znalezienia źródeł finansowania)
IV. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
1. Organizacja wspólnego wyjazdu na konferencję Nowe Trendy w Turystyce (5-7 kwietnia 2018), w tym:
udział w konferencji, wizyta na targach turystycznych Free Time Festiwal, spotkanie z Gdańską
Organizacją Turystyczną (LOT).
2. Organizacja szkoleń dla członków ZROT i sektora turystyki na tematy związane z działalnością ZROT,
LOTów, informacji turystycznej, rozwijania produktów turystycznych, wykorzystywania nowych
technologii w promocji turystycznej, propagowania dobrych praktyk itd. Szkolenia mogą być realizowane
samodzielnie przez ZROT lub we współpracy z innymi partnerami.
3. Organizacja szkoleń warsztatowych dla redaktorów terenowych współpracujących przy uzupełnianiu
i aktualizacji treści w portalu pomorzezachodnie.travel (ilość szkoleń zależna od zainteresowania
potencjalnych partnerów w regionie).
4. Organizacja subregionalnych „Forów Turystyki” (ok. 4-5) w wybranych lokalizacjach w województwie
(jeśli będzie zainteresowanie i chęć współpracy przy organizacji takich spotkań ze strony członków
ZROT/partnerów w regionie)
5. Organizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki
6. Inicjowanie oraz współpraca przy organizacji szkoleń branżowych dla sektora turystycznego oraz
udzielanie patronatów tego typu przedsięwzięciom
V. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA
W zakresie współpracy instytucjonalnej ZROT będzie realizował m.in. następujące działania:
1. Pozyskiwanie nowych członków organizacji
2. Wspólna realizacja z członkami ZROT przedsięwzięć promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych,
konferencyjnych i szkoleniowych i in. (np. targów, wizyt studyjnych, wspólnych działań z mediami,
organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń oraz konferencji tematycznych)
3. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w związku z portalem
turystycznym Pomorza Zachodniego pomorzezachodnie.travel
4. Współpraca partnerska z Wydziałem Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w zakresie działań
promocyjnych oraz innych dotyczących kreowania i wspierania rozwoju turystyki.
5. Współpraca z innymi wydziałami i jednostkami Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie działań
promocyjnych oraz dotyczących kreowania i wspierania rozwoju turystyki.
6. Współpraca z Polską Organizacja Turystyczną oraz jej ośrodkami zagranicznymi (tj. ZOPOT) i innymi
„ciałami” działającymi przy POT (np. Forum Informacji Turystycznej)
7. Współpraca z innymi ROTami (w tym w ramach członkostwa w związku stowarzyszeń Forum
Regionalnych Organizacji Turystycznych)
8. Współpraca z działającymi oraz powstającymi LOTami
9. Współpraca z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi współdziałaniem w zakresie turystycznej
promocji regionu
10.Współpraca ze szkołami i uczelniami (ew. praktyki zawodowe, spotkania i prelekcje, ew. inne)
11.Udział w konferencjach (w tym ew. prezentacje dotyczące produktów turystycznych Pomorza
Zachodniego oraz działalności ZROT)
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12. poszukiwanie możliwości wsparcia: finansowego, organizacyjnego, doradczego, itp. dla podmiotów
sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem członków ZROT – np. - dotacje finansowe, szkolenia,
wyjazdy studyjne, propagowanie „dobrych praktyk”, itp.
VI. KREOWANIE TOŻSAMOŚCI, WIZERUNKU I DYNAMIKI DZIAŁANIA ZROT
1. Przygotowanie wydawnictwa poświęconego ZROT
2. Organizacja wyjazdowych spotkań ZROT w partnerstwie z zainteresowanymi członkami organizacji,
jednostkami samorządowymi lub innymi partnerami w regionie
3. Organizacji otwartych spotkań ZROT z branżą turystyczną, działaczami, urzędnikami, i innymi osobami
działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki w WZP.
4. Współpraca z branżą turystyczną, LOTami, organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze
turystyki, które nie są członkami ZROT
5. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi (w tym
współpraca w ramach FROT) oraz Urzędami Marszałkowskimi (współpraca w ramach Zespołu
Merytorycznego ds. Turystyki przy Konwencie Marszałów RP)
6. Obejmowanie patronatem ZROT oraz ewentualne współfinansowanie wydarzeń organizowanych na
rzecz rozwoju turystyki
7. Bieżąca obsługa serwisów elektronicznych (witryna internetowa ZROT, profili społecznościowych ZROT,
newsletter)Współpraca z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, TV): artykuły sponsorowane, reklamy,
udział w programach radiowych lub telewizyjnych itp.
8. Dążenie do zwiększenia roli koordynacyjnej - ZROT jako regionalny lider kreowania rozwoju
i promocji sektora turystyki.
9. Analiza treści statutu ZROT i wypracowanie propozycji korekt dostosowujących zapisy statutowe do
aktualnych
uwarunkowań
prawnych
i
organizacyjnych
oraz
zakładanych
celów
i funkcjonalności działań ZROT.
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