
   

 

 

PROGRAM 

Międzynarodowa konferencja i warsztaty 

Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich 
7-8 kwietnia 2017 r. 

Centrum Kongresowe Targów Kielce S.A. Kielce,  ul. Zakładowa 1 

 

KONFERENCJA, piątek, 7 kwietnia 2017 r., sala OMEGA 

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników 

Panel 1:  Marka turystyczna – jak ją tworzyć, wzmacniać i komercjalizować? 

9:30 - 11:40   

 

9:30 - 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji 

10:00 - 10:20 
Turystyka zdrowotna jako innowacja marketingowa w agroturystyce - 
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie  

10:20 - 10:40 
Trend zdrowego stylu życia, a budowanie marki agroturystycznej - 
dr hab. Elżbieta Biernat, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa                                
w Warszawie 

10:40 - 11:00 
Zarządzanie przez innowacje obiektem spa i wellness kluczem do sukcesu  
w budowaniu rozpoznawalnej marki turystyki prozdrowotnej -  
Anita Bajdalska, Certified SPA Supervisor ISPA  

11:00 - 11:20 Ekoturystyka i żywność ekologiczna w terapii jogą hormonalną -   
dr Ilona Molenda-Grysa, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

11:20 - 11:40 Przerwa kawowa 

Panel 2: Turystyka prozdrowotna strategiczną specjalizacją polskiej gospodarki  
                 – jak ją wykorzystać dla rozwoju regionalnego (studium przypadku – region świętokrzyski) 

11:40 - 13:00 

11:40 - 12:00 

 

Apiterapia w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, czyli jak  
z sukcesem rozszerzać ofertę sprzedażową - dr Andrzej Boczarowski, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  

12:00 - 12:20 

Centrum Medycyny Chińskiej - nowa oferta Malinowych Hoteli - czyli, jak                  
z sukcesem połączyć medycynę Wschodu i Zachodu – Paweł Patrzałek, 
dyrektor Hoteli Malinowy Zdrój, Malinowy Raj w Solcu-Zdroju, Dominik Zhang, 
manager Centrum Medycyny Chińskiej w Solcu-Zdroju 

12:20 - 12:40 

Istota i znaczenie leczenia uzdrowiskowego w oparciu o doświadczenia 
sanatorium Włókniarz w Busku Zdroju - lek. med. Michał Maj, specjalista 
rehabilitacji medycznej, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Sanatorium Włókniarz  
w Busku-Zdroju 

12:40 - 13:00 
Nowoczesność i tradycja – właściwości wody siarczkowej Buska-Zdroju - 
dr n. farm. Roman Duda, kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Sanatorium 
Włókniarz w Busku-Zdroju 



   

 

 

13:00 - 14:00 Lunch, sala BETA + GAMMA 

Panel 3: Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju turystyki 

14:00 - 17:00 

14:00 - 14:20 

Turystyka uzdrowiskowa kołem zamachowym rozwoju  świętokrzyskiej gospodarki - 
znaczenie potencjału i funduszy europejskich -  
dr n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Kompleksowej 
Rehabilitacji Krystyna, wykładowca WSEPiNM 

14:20 - 14:40 

Turystyka i dziedzictwo kulturowe w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 - 
Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  

14:40 - 15:20 

Budowa marki turystycznej i uzdrowiskowej, działania na rzecz komercjalizacji 
sektora turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej  w województwie świętokrzyskim - 
panel dyskusyjny 

15:20 - 15:35  Przerwa kawowa 

15:35 - 16:45 
Projekty turystyczne finansowane z funduszy europejskich w województwie 
świętokrzyskim - dobre praktyki, zamierzenia na przyszłość - panel dyskusyjny 

16:45 - 17:00 Wnioski i podsumowanie 

14:00 - 17:00 SPOTKANIA B2B, sala DELTA WARSZTATY, sala TETA 

 Spotkania B2B przedstawicieli uzdrowisk  
z touroperatorami, partnerami zagranicznymi 
oraz innymi partnerami biznesowymi 

Akupunktura i ziołolecznictwo w medycynie 
chińskiej – Dominik Zhang, manager Centrum 
Medycyny Chińskiej w Solcu-Zdroju 

 

WARSZTATY, sobota, 8 kwietnia 2017 r. 

10:00 -11:30 

 

Warsztaty jogi hormonalnej - 
zajęcia o charakterze 

praktycznym  
 

 dr Ilona Molenda-Grysa, 
Politechnika Świętokrzyska w 

Kielcach 
sala GAMMA 

Tworzenie innowacji  
w turystyce zdrowotnej jako inteligentnej 

specjalizacji regionu świętokrzyskiego 
 

Monika Knefel, prezes zarządu Izby Gospodarczej 
KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ 

sala BETA 

Panel ekspercki  
Polskiej Organizacji 

Turystycznej 
sala DELTA 

12:00 -13:30 

 

Substancje bioaktywne 
naturalnie występujące  
w żywności – innowacja  

w prewencji i leczeniu chorób, 
odchudzaniu i poprawie 

jakości życia 
 

 Dominika Molenda, dietetyk, 
właściciel firmy Pracownia 
Żywienia NUTRILAB.PRO 

sala GAMMA 

W czym tak naprawdę skuteczna jest apiterapia? 
  

Prof. Volodymyr Postoienko, Wicedyrektor ds Badań 
i Innowacji w  National Scientific Centre “P.I. 
Prokopovich Beekeeping Institute” w Kijowie 

Dr Dmytro Senyshyn, neurolog, lekarz medycyny 
alternatywnej, honorowy apiterapeuta Ukrainy 

Nikolay Geveliuk, redaktor kwartalnika "Doctor Bee" 
sala BETA  

Akupunktura                                     
i ziołolecznictwo                               

w medycynie 
chińskiej  

 

Dominik Zhang, 
manager Centrum 

Medycyny Chińskiej 
w Solcu-Zdroju 

hala F 

 

 Do bezpłatnego udziału w konferencji i warsztatach upoważnia zaproszenie lub bilet wstępu na targi.  

 Organizatorzy pokrywają koszty lunchu i przerw kawowych w dn. 7.04.2017 (korzystanie z lunchu dla 
uczestników konferencji – jedynie za okazaniem talonu).  

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i dojazdu oraz kosztów wyżywienia w dn. 8.04.2017 r. 


