Liczba miejsc ograniczona.
APLIKUJ JUŻ DZIŚ!

Cykl szkoleń skierowany jest do pełnoletnich odbiorców z całego
województwa, 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 Polską Izbę Turystyki oraz
Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.
działa od 1991 roku. Nasze doświadczenie i rzetelność
są rozpoznawalne w regionie. Jesteśmy wiodącym wydawcą
turystycznych materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Organizujemy również targi, m.in. doskonale znany „Piknik nad Odrą”
i „Market Tour”. Uczestniczymy w wielu innych przedsięwzięciach
promujących turystykę na Pomorzu Zachodnim.
Bardzo ważną częścią naszej działalności są szkolenia.
Z powodzeniem od wielu lat prowadzimy Ośrodek Szkoleń
Turystycznych. Poza bieżącą działalnością szkoleniową i wydawniczą
realizujemy także projekty współﬁnansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA
DLA BRANŻY
TURYSTYCZNEJ
ZAWÓD Z CERTYFIKATEM

• pilot wycieczek
Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

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

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin
tel. 885 383 883, 91 434 21 87
e-mail: szkolenia@zart.pl

Szkolenia realizowane w ramach projektu
„Przepływ umiejętności w turystyce – regionalnej specjalizacji
woj. zachodniopomorskiego – etap II”
Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K008/18

Zapraszamy Państwa również do uczestnictwa
w szkoleniach w ramach innego projektu:
KADRY HOTELARSTWA I GASTRONOMII
• barman
• sommelier
• barista
• recepcjonista
• organizator usług cateringowych
• organizator usług konferencyjnych
• animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
• key account manager
• rezydent
• specjalista sprzedaży internetowej

Informacje na stronie
www.szkolenia.forumturystyki.pl

• przewodnik turystyczny
po województwie zachodniopomorskim
• przewodnik turystyczny po Szczecinie
• animator turystyki
• menadżer produktów turystycznych
• menedżer e-narzędzi w turystyce
• menedżer hotelu
Wszystkie szkolenia zakończone są
uznawanym certyﬁkatem zawodowym
Szkolenia w 90% doﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej

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

SZKOLENIA

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.

PILOT WYCIECZEK
W programie m.in.:
– podstawy geograﬁi, turystyki i obsługi ruchu turystycznego,
– metodyka i technika pilotażu,
– zajęcia terenowe w Polsce i za granicą,
– techniki obsługi grup turystycznych,
– przepisy prawne w turystyce.
Terminy rozpoczęcia: styczeń 2019, wrzesień 2019
Czas trwania: 160 h (20 dni)
– w tym 120 h zajęć stacjonarnych i 40 h zajęć terenowych
Opłata: • 342 zł/os. (bez noclegów) • 480 zł/os. (z noclegami)

ANIMATOR TURYSTYKI
W programie m. in.:
– pedagogika zabawy,
– rodzaje rekreacji ruchowej,
– psychologia pracy z grupą,
– organizacja imprez turystycznych, rozrywkowych,
sportowych i kulturalnych,
– animacja dzieci i młodzieży,
Termin rozpoczęcia: III kwartał 2019
Czas trwania: 48 h (6 dni)
Opłata: • 173 zł/os. (bez noclegów) • 249 zł/os. (z noclegami)

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

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY
– WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
W programie m.in.:
– historia Pomorza Zachodniego,
– kultura i sztuka oraz przyroda regionu,
– psychologia i socjologia grupy wycieczkowej,
– przepisy obowiązujące w turystyce,
– zajęcia terenowe – wycieczki szkoleniowe,
prezentacja walorów regionu.
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)

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY MIEJSKI
– SZCZECIN
W programie m.in.:
– historia Szczecina,
– architektura, kultura i sztuka oraz przyroda miasta,
– przepisy obowiązujące w turystyce,
– psychologia i socjologia grupy wycieczkowej
– zajęcia terenowe – wycieczki szkoleniowe, prezentacja
walorów Szczecina i okolic.
Terminy rozpoczęcia: styczeń 2019, wrzesień 2019
Czas trwania: 192 h (24 dni)
– w tym 104 h zajęć stacjonarnych i 88 h zajęć terenowych
Opłata: 393 zł/os. (bez noclegów)

MENEDŻER PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
W programie m.in.:
– istota produktu turystycznego,
– potrzeby i oczekiwania klientów,
– zasady tworzenia produktów,
– komercjalizacja produktu,
– plan marketingowy i obsługa klienta
Terminy rozpoczęcia: II kwartał 2019, I kwartał 2020
Czas trwania: 80 h (10 dni)
Opłata: • 180 zł/os. (bez noclegów) • 255 zł/os. (z noclegami)

MENADŻER E-NARZĘDZI W TURYSTYCE
W programie m.in.:
– obsługa e-narzędzi takich jak: AdWords, FacebookAds,
Google Analytics
– strategie marketingowe w Internecie
– wykorzystywanie portali społecznościowych
– VR i grywalizacja w marketingu turystycznym
Terminy rozpoczęcia: I oraz II kwartał 2019, I oraz II kwartał 2020
Czas trwania 80 h (10 dni)
Opłata: • 297 zł/os. (bez noclegów) • 376 zł/os. (z noclegami)

MENEDŻER HOTELU
W programie m.in.:
– zarządzanie operacyjne hotelem, w tym sprawami
administracyjnymi, technicznymi i sprzedażowymi,
– polityka sprzedaży i promocji hotelu,
– zarządzie personelem, w tym elementy
psychologii zarządzania,
– dbanie o wizerunek hotelu,
– zasady bezpieczeństwa gości i pracowników,
Terminy rozpoczęcia: II kwartał 2019, IV kwartał 2019
Czas trwania: 80 h (10 dni)
Opłata: • 180 zł/os. (bez noclegów) • 255 zł/os. (z noclegami)

