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Katowice, 12 sierpnia 2010 r.

Śląska  Organizacja  Turystyczna  od  pięciu  lat  prowadzi  działania  promocyjne 

województwa  śląskiego.  Jednym  z  celów  statutowych  organizacji  jest  podnoszenie 

kwalifikacji  i  zacieśnianie  współpracy  pomiędzy  branżą  turystyczną  i  samorządami.  

W tym celu organizowane są m. in. cykliczne szkolenia. W tym roku zapraszamy do udziału 

w  czterech  dwudniowych  szkoleniach  z  zakresu  marketingu  terytorialnego  i  public 

relations. Spotkania  te  będą  miały  na celu  przybliżenie  osobom zajmującym się  szeroko 

pojętą  promocją  turystyczną  zagadnień,  związanych  z  wykorzystaniem  nowych  technik  

i możliwości promocyjnych oraz aspektów prawnych działalności promocyjnej. 

Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom prowadzone przez Państwa działania będą 

jeszcze bardziej profesjonalne i zauważane przez potencjalnych odbiorców Państwa oferty. 

Udział w szkoleniach, które będą realizowane w ramach dotacji, którą Śląska Organizacja 

Turystyczna otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest bezpłatny.

Terminy i tematyka szkoleń są następujące:

 13-14 września – media relations w działalności promocyjnej,

 30  września  –  1  października  –  e-public  relations  w  działalności 
promocyjnej,

 11-12 października – prawa autorskie oraz praca z mediami w sytuacjach 
kryzysowych,

  28-29  października  –  przygotowanie  materiałów  i  wydawnictw 
promocyjnych.

Szczegółowy  harmonogram  i  zakres  szkoleń  oraz  dokumenty  zgłoszeniowe  

przesyłam  w  załącznikach.  Są  one  również  dostępne  na  stronie  internetowej  Śląskiej 
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Organizacji Turystycznej www.silesia-sot.pl.  Na Państwa zgłoszenia czekamy do piątku,  

3 września. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona każda instytucja może wytypować do 

udziału w szkoleniach jedną osobę. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze  względu  na  komplementarność  podejmowanych  w  kolejnych  szkoleniach 

zagadnień  sugerujemy,  by  we  wszystkich  szkoleniach  brał  udział  ten  sam przedstawiciel 

Państwa instytucji.  W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt  

z  Karoliną  Jarosz  (karolina.jarosz@silesia-sot.pl)  lub  Barbarą  Salamon-Szympruch 

(barbara.salamon@silesia-sot.pl), tel. 32 207 207 3.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Sikorska

Dyrektor Biura 
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