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Pani
Prof. dr hab. Marta MALSKA
Kierownik Katedry Turystyki
Wydział Geografii
Narodowy Uniwersytet Lwowski im.
Iwana Franki we Lwowie

Szanowna Pani Profesor,
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska pragnę serdecznie zaprosić
Panią do udziału w IV edycji Alpejsko – Karpackiego Forum Współpracy, które odbędzie
się w dniach 20-21 listopada 2015 roku w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów.
Tegoroczna edycja tego największego w Euroregionie Karpackim wydarzenia targowokonferencyjnego odbywać będzie się pod hasłem: „Szwajcarska jakość – karpacka przestrzeń –
globalny klient”.
Celem Forum jest promocja szwajcarskiego modelu rozwoju społeczno – gospodarczego,
prezentacja efektów współpracy karpacko – alpejskiej i polsko – szwajcarskiej oraz przedstawienie
rosnącego potencjału międzynarodowego konceptu Marki Karpackiej „CARPATHIA”, która
budowana jest na potencjale Karpat opartym o walory przyrodnicze i kulturowe. Wdrożenie Marki
„CARPATHIA” doprowadzi do zwiększenia ilości turystów odwiedzających Karpaty oraz stworzy
możliwość wejścia produktów karpackich na rynki międzynarodowe. „CARPATHIA „uczyni z Karpat
destynację o znaczeniu globalnym, a poprzez stworzony w jej ramach system dystrybucji i sprzedaży
dóbr karpackich nada im charakter „premium”. Jeden z elementów Marki - „sensoryka karpacka”
obecna będzie podczas całego przebiegu Forum.
Motywem przewodnim Forum będzie innowacyjność, której stosowanie wzmocni szanse
rozwojowe Karpat w globalnej konkurencji pomiędzy makroregionami. W 2015 roku proponujemy
nową formułę uczestnictwa w Forum, wynikającą z doświadczeń poprzednich edycji i wybiegającą
naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów i interesariuszy oraz związaną z wizją rozwoju
Euroregionu Karpackiego.
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Tematycznie Alpejsko - Karpackie Forum Współpracy podzielone będzie na trzy główne
moduły, w ramach których odbędą się panele dyskusyjne i warsztaty oraz wiele ciekawych
interaktywnych

form

uczestnictwa.

Proponujemy

nowe,

innowacyjne

zasady

współpracy

i komunikacji w trakcie uczestnictwa w Forum. Chcemy, aby było ono interaktywne i kształtowało
się według oczekiwań naszych partnerów.
W ramach części wystawowo – targowej Forum zaprezentują się w tym roku najlepsze
podmioty sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego z obszaru Karpat skupione w ramach
Marki Karpackiej „CARPATHIA” oferujące istotne walory (miejsca, produkty, usługi).
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na
podany adres e-mail. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę o kontakt z Biurem Planu
Partnerstwa Informacji i Promocji, tel. +48 17 857 63 69, e-mail: mwedrychowicz@karpacki.pl.
Osobą kontaktową jest Pani Monika Wędrychowicz.
Wyrażam nadzieję, że zaprezentowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
oferta spotka się z Pani zainteresowaniem i będziemy mieli zaszczyt gościć Panią podczas IV edycji
Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy.

Z poważaniem,
………………………………….

Dawid Lasek
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
- szczegółowy program Forum
- formularz zgłoszeniowy

Honorowe Patronaty
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Stanisław Ożóg Poseł do
Parlamentu Europejskiego

