SZKOLENIA

Liczba miejsc ograniczona.
APLIKUJ JUŻ DZIŚ!

Cykl szkoleń skierowany jest do pełnoletnich odbiorców
z województwa zachodniopomorskiego, zainteresowanych
zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwaliﬁkacji
zawodowych. Udział w szkoleniach mogą wziąć zarówno osoby
pracujące, jak i bezrobotne i bierne zawodowo.
Integralną częścią kursów są indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym. Wszystkie szkolenia zakończone są egzaminem
zewnętrznym certyﬁkowanym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa
Polskiego albo Polską Izbę Turystyki oraz Zachodniopomorską
Agencję Rozwoju Turystyki.

Forum Turystyki Regionów to działające od 1997 roku
ogólnopolskie stowarzyszenie, które wspiera rozwój branży turystycznej.
Celem naszej działalności jest poszukiwanie platformy wymiany
doświadczeń wśród osób i instytucji wspierających polską turystykę.
W swoim dorobku mamy wiele zrealizowanych projektów,
szkoleń, warsztatów i konferencji.
Jesteśmy współtwórcami idei Gremium Ekspertów Turystyki,
a obecnie rozwijamy Instytut Wspierania Turystyki.
Prowadzimy wiele szkoleń, również w ramach projektów
doﬁnansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń
dostępne na stronie internetowej
www.szkolenia.forumturystyki.pl
oraz w biurze projektu.

Biuro projektu:

„PRZEPŁYW UMIEJĘTNOŚCI W TURYSTYCE
– regionalnej specjalizacji
woj. zachodniopomorskiego – etap II"
• przewodnik turystyczny terenowy
– województwo zachodniopomorskie

Forum Turystyki Regionów
ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
tel. 693 600 046, 91 434 21 87
e-mail: szkolenia@forumturystyki.pl

www.zart.pl

Szkolenia realizowane w ramach projektu
„Kadry hotelarstwa i gastronomii – etap II”
Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K009/18

• Barman

zawód z certyﬁkatem

• Sommelier
• Barista
• Key account manager

Zapraszamy Państwa również do uczestnictwa
w szkoleniach w ramach innego projektu:

Partner projektu:

Kadry hotelarstwa
i gastronomii:

• przewodnik turystyczny miejski – Szczecin
• pilot wycieczek

• Organizator usług cateringowych
• Organizator usług konferencyjnych
• Recepcjonista
• Specjalista sprzedaży internetowej
• Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
• Rezydent
• Przewodnik turystyczny

• animator turystyki
• menadżer produktów turystycznych
• menedżer e-narzędzi w turystyce

Szkolenia w 90% doﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej

• menedżer hotelu

Informacje na stronie www.szkolenia.zart.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kadry hotelarstwa i gastronomii:
Uczestnikom szkoleń zapewniamy:

• zajęcia prowadzone przez praktyków z dużym doświadczeniem,
• indywidualne doradztwo zawodowe,
• materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy i lunch,
- dla osób przyjezdnych noclegi ze śniadaniami i kolacjami,
- ubezpieczenie,
- egzamin zawodowy zakończony certyﬁkatem.
Projekt realizowany jest od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Opłaty stanowią 10% wartości szkolenia.
Zgłoszenia: www.szkolenia.forumturystyki.pl

BARMAN

W programie m.in.:
– jak wykonywać ﬁnezyjne drinki i koktajle,
– najnowsze barmańskie trendy,
– zasady właściwej organizacji pracy na barze.
Terminy rozpoczęcia: II i III kwartał 2019 oraz I kwartał 2020
Czas trwania: 32 h (4 dni)
Opłata: 184 zł/os. (bez noclegów), 215 zł/os. (z noclegami)

SOMMELIER

W programie m.in.:
– gatunki win, szczepy, regiony winiarskie
– produkcja oraz przechowywanie wina,
– dobieranie wina do serwowanych potraw,
Termin rozpoczęcia: I i II kwartał 2019, I i II kwartał 2020
Czas trwania: 32 h (4 dni)
Opłata: 184 zł/os. (bez noclegów), 215 zł/os. (z noclegami)

BARISTA

W programie m.in.:
– profesjonalne przygotowanie i serwowanie kawy,
– uprawa, rodzaje i sposoby picia kawy,
– techniki dekorowania kawy- Latte Art,
– savoir-vivre w kontaktach z klientem.
Terminy rozpoczęcia: I, II oraz IV kwartał 2019
Czas trwania: 32 h (4 dni)
Opłata: 184 zł/os. (bez noclegów), 215 zł/os. (z noclegami)

SPECJALISTA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
KEY ACCOUNT MANAGER

W programie m.in.:
– budowanie, planowanie i zarządzanie bazą klientów ﬁrmy;
– obsługa kluczowych klientów, w tym klientów korporacyjnych;
– zarządzanie działaniami sprzedażowymi, marketingowymi;
– strategie handlowe, procedury i standardy
Terminy rozpoczęcia: II kwartał 2019, I kwartał 2020
Czas trwania: 48 godzin (6 dni)
Opłata: 158 zł/os. (bez noclegów), 203 zł/os. (z noclegami)

ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH

W programie m.in.:
– organizacja i sprzedaż imprez okolicznościowych,
– organizacja bufetów: typy bufetów, warunki techniczne,
– konstruowanie ofert cateringowych i ich skuteczność
sprzedażowa,
– zajęcia praktyczne (przekąski zimne i sałatki, szykowanie
i prezentacja przekąsek z różnych narodowości)
Terminy rozpoczęcia: II kwartał 2019 oraz I kwartał 2020
Czas trwania: 48 h (6 dni)
Opłata: 183 zł/os. (bez noclegów), 228 zł/os. (z noclegami)

ORGANIZATOR USŁUG KONFERENCYJNYCH
W programie m.in.:
– budowanie atrakcyjnej oferty,
– sprzedaż usług konferencyjnych, szkoleń i bankietów,
– organizacja imprezy i zarządzanie zespołem,
– dokumentacja imprez (kalkulacje, umowy, rozliczenia).
Terminy rozpoczęcia: I kwartał 2019, I kwartał 2020
Czas trwania: 48 h (6 dni)
Opłata: 173 zł/os. (bez noclegów), 218 zł/os. (z noclegami)

RECEPCJONISTA

W programie m.in.:
– profesjonalna obsługa klienta hotelowego,
– wiedza, umiejętności i narzędzia w obsłudze gościa hotelowego,
– sprzęt i oprogramowanie w pracy recepcjonisty,
– oczekiwania gościa hotelowego.
Terminy rozpoczęcia: II oraz IV kwartał 2019
Czas trwania: 48 h (6 dni)
Opłata: 173 zł/os. (bez noclegów), 218 zł/os. (z noclegami)

W programie m.in.:
– obsługa sklepu internetowego oraz sprzedaży
poprzez serwisy aukcyjne,
– opracowywanie i wdrażanie strategii działu e-commerce,
– wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży online,
– e-marketing.
Terminy rozpoczęcia: I kwartał 2019, IV kwartał 2019
Czas trwania: 48 godzin (6 dni)
Opłata: 203 zł/os. (bez noclegów), 250 zł/os. (z noclegami)

ANIMATOR REKREACJI I ORGANIZACJI
CZASU WOLNEGO

W programie m.in.:
– formy rekreacji ruchowej,
– budowanie programu animacyjnego,
– organizacja imprez turystyczno- rozrywkowych, sportowych
i kulturalnych,
– warsztaty z autoprezentacji.
Terminy rozpoczęcia: II kwartał 2019, I kwartał 2020
Czas trwania: 48 godzin (6 dni)
Opłata: 183 zł/os. (bez noclegów), 228 zł/os. (z noclegami)

REZYDENT

W programie m.in.:
– metodyka i technika w pracy rezydenta,
– przepisy prawne w turystyce, dokumentacja
– psychologia i socjologia w pracy z grupą,
– sytuacje trudne, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
Termin rozpoczęcia: I kwartał 2019, IV kwartał 2019
Czas trwania: 64 godziny (8 dni)
Opłata: 206 zł/os. (bez noclegów), 252 zł/os. (z noclegami)

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY
– województwo zachodniopomorskie

W programie m.in.:
– historia Pomorza Zachodniego,
– kultura i sztuka oraz przyroda regionu,
– psychologia i socjologia grupy wycieczkowej,
– zajęcia terenowe – wycieczki szkoleniowe.
Termin rozpoczęcia: styczeń 2019
Czas trwania: 224 h (28 dni)
– w tym 128 h zajęć stacjonarnych i 96 h zajęć terenowych
Opłata: 497 zł/os. (bez noclegów), 619 zł/os. (z noclegami)

