
Jedno gospodarstwo, tak wiele możliwości

Paleta barw
turystyki wiejskiej

PROGRAM WEBINARIUM

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Olsztynie

10:00 – 10:10 Otwarcie webinarium – Damian Godziński, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

10:10 – 10:40 Marka miejsca jako narzędzie promocji, element budowania przewagi konkurencyjnej regionu i produktów – Olga Gałek, MILA 
– Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

10:40 – 11:10 Questing turystyka XXI wieku – Edyta Lenart – Wojna, Fundacja Questingu
11:10 – 11:15 Zagroda edukacyjna – film 
11:15 – 11:45 Warming jako styl życia – Joanna Barchetto, Kulinarne Biuro Podróży Warming
             11:45 Podsumowanie – Renata Kierska, WMODR

Edyta Lenart-Wojna
Prezes Zarządu Fundacji Questingu. Specjalista z po-
nad 17-letnim doświadczeniem pracy w turystyce m.in. 
planowaniu i organizacji wizyt studyjnych również z za-
kresu questingu, organizator eventów (w tym eventy 
z zakresu questingu). Szkoleniowiec z zakresu meto-
dologii questingu, obsługi questów, obsługi ruchu tu-
rystycznego, zarządzania w turystyce, obsługi klienta, 
planowania imprez turystycznych, konkurencyjności 
na rynku turystycznym. Współautorka publikacji „Qu-
esting jako forma aktywizacji społecznej.

Olga Gałek
Fundator, Wiceprezes Zarządu Fundacji Miejsc i Lu-
dzi Aktywnych, kreatorka produktów lokalnych, ekspert 
ds. marki lokalnej. gospodarki społecznej. Animator 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Członek 
Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
I i II kadencji (obecnie). Od 20 lat zajmuje się promocją 
produktów lokalnych i rozwojem przedsiębiorczości lo-
kalnej. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), którą 
od 10 lat tworzy, pozwala jej łącząc pracę z pasją, two-
rzyć markowe miejsca, pracować z aktywnymi ludźmi, 
dumnymi ze swych regionów i produktów. Budowanie 
marki lokalnej stało się jej pasją i specjalizacją. Wedle 
jej autorskiej metody budowane są m.in. marki lokalne: 
Dolina Karpia, Skarby Ducha Gór, Spichlerz Koronny, 
Zagórzańskie Dziedziny, KARPATING, Sudecki Świat, 
Dolina Pilicy. Zwolnij bieg, Dunajec Przełom się, Misja 
Kampinos, Miodny Szlak.

Joanna Barchetto
Twórczyni Warmingu – Kulinarnego Biura Podróży. 
Jest przewodniczką po wiejskich obejściach i manu-
fakturach tworząc fotograficzne i filmowe przewodniki. 
Zna najlepsze adresy, pomaga lokalnym producentom 
i okolicznym agroturystykom w dotarciu do szerokiej 
grupy odbiorców.
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