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Wstępny PROGRAM  

 
„Polonijne organizacje i agencje turystyczne gwarantem zachowania polskiego dziedzictwa  

i tożsamości narodowej na emigracji” 

26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek): I dzień Forum  

0930 – kawa powitalna 

0930–1000 – Recepcja/ Rejestracja. 

0950–1000 – Otwarcie EXPO PL (wystawa uczestników Forum). 

1000–1005 – Uroczyste otwarcie Forum, prezentacja programu. 

1005–1020 –  Wystąpienia gości honorowych i specjalnych. 

1020–1030 – Wprowadzenie do tematyki pierwszej części debaty.  

 

1030-1230  Blok I  - „Piękna Nasza Polska Cała…” 

1030–1055  

„Polska oferta turystyczna - lukratywny biznes  dla Polonii, szansa dla Polski lokalnej”. 

• Promocja turystyki regionalnej stałą misją samorządów RP. 

• Czy jest klimat na lokalne inwestycje w infrastrukturę turystyczną we współpracy z Polonią  

w ramach PPP? 

• Gminne perły i perełki turystyczne czekają na zagranicznych inwestorów- oferta dla Polonii. 
• „Polskie Smaki”- Dziedzictwo kulinarne regionów w ofercie dla turystów zagranicznych. 

1055–1120  

„Zdrowe” spojrzenie na biznes - turystyka medyczna i uzdrowiskowo - sanatoryjna”. 

• Polskie Dary Natury: borowina, glinki, termy, wody siarczkowe i mineralne, zioła. 

• Rehabilitacja medyczna - najwyższy poziom na każdą kieszeń.  

• Medical SPA- światowa czołówka dla wymagających. 

• Profilowane pakiety zabiegowo-wypoczynkowe. Kooperacja touroperatorów z gabinetami, 

przychodniami i klinikami (stomatologia, medycyna estetyczna, ortopedia, inne). 
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1120–1145 

„Global View of Business - turystyka biznesowa w natarciu”. 

• Targi, wystawy, kongresy, konferencje. Biznes i relaks. 

• Misje gospodarcze: przyjazdowe i wyjazdowe. Współpraca izb gospodarczych z biurami 

turystycznymi.   

1145–1205 

„Międzynarodowa sieć polonijnych touroperatorów - oczekiwany Partner dla Regionalnych Organizacji 

Turystycznych, samorządów, lokalnych biur podróży, operatorów obiektów turystycznych”. 

• Integracja i kooperacja w branży.   

• Oferty “z pierwszej ręki”- współpraca z  Regionami. 

• Międzynarodowa współpraca Regionów i Biur Turystycznych (konsorcja i klastry turystyczne). 

• Izby Gospodarcze w procesie rozwoju sektora turystycznego. 

1205–1230 

“60 - lecie Society of Polish American Travel Agents SPATA” 

• Jubileusz Polonijnego Lidera branży turystycznej  

• Inauguracja obchodów 60-lecia SPATA 

1230–1320 Lunch 

1330-1530  Blok II  - „Sukces wart 60-ciu milionów” 

1330 –1400 – Sentyment i emocje, czy racjonalna i pragmatyczna ekonomia? 

1400–1420 – Program „Go Polonia”- integracja polskich i polonijnych przedsiębiorców, instytucji  

i organizacji otoczenia biznesu. 

1420–1440 – Polonijne Ambasady Gospodarcze, e-Targi, Polonijny Dom Mediowy - jak należy skutecznie 

wykorzystywać kontakty, wiedzę i potencjał Polaków poza granicami Kraju. 

1440–1500 – Kapitałowa i intelektualna mobilizacja Polonii. 

1500–1530 – Czy nowe inicjatywy pomogą połączyć potencjał gospodarczy Polaków i Polonii?   

1530–1600 Przerwa kawowa 

1600–1800 – Prezentacje. 

1800 – Przerwa w obradach Forum, wyjazd do Hoteli. 

2000–2400 – Gala Biznesu, Jubileusz 60 lat SPATA, przyznanie nagród „Polonijny Orzeł Biznesu”, 

uroczysty bankiet z oprawą muzyczną, Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10. 

1000–1500 –  warsztaty koralowe (foyer Teatru, stoisko). 

 

27 sierpnia 2019r. (wtorek): II dzień Forum 

0930 – kawa powitalna 

0930–1000 – Recepcja/ Rejestracja. 

1000–1030 – Debata i podsumowanie IV FGPŚ. 
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1030–1230 – Spotkania B2B, Networking, prezentacje (w tym: SPATA, organizacje polonijne, izby 

gospodarcze, przedsiębiorcy, samorząd, ROT-y, ośrodki rekreacyjne i wypoczynkowe, operatorzy 

obiektów i atrakcji turystycznych, agroturystyka, hotele, restauratorzy, inni goście). 

1230–1330  Lunch 

1330 – 1500  – Spotkania B2B, Networking c.d. 

1500 –  Zakończenie IV Forum Gospodarczego Polonii Świata 

0930- - 1500 –  EXPO PL (zwiedzanie wystawy). 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 


