
 

 

 
DZIEŃ PIERWSZY / 26.05.14 (poniedziałek) 
 

09:30-10:30 Rejestracja uczestników 

10:30-11:15  Przywitanie uczestników [Zbigniew Kowalski] 

  „TERMY I KOMPLEKS HOTELOWY 
BANIA” – prezentacja kompleksu 
hotelowego Bania przez członka rodziny 
inwestorskiej [Paweł Dziubasik] 

11:15-12:30  Trendy i rozwój usług wodnej, 
rozrywkowej i kondycyjnej rekreacji 
w Europie – wykład wprowadzający 
przedstawiciela EWA (Europejskiej Federacji 
Parków Wodnych) [Torsten Kuehne]  

12:30-12:45 Przerwa kawowa 

12:45-13:45 Marketing lojalnościowy w centrach 
wodnej rekreacji. Czego potrzebuje Twój 
klient. Analiza klienta z uwzględnieniem typu i 
lokalizacji obiektu [Zbigniew Kowalski] 

13:45-14:45 Lunch  

14:45-16:00 Znaczenie programów i infrastruktury 
wellness w centrach wodnej rekreacji dla 
budowania atrakcyjnych programów  
lojalnościowych na przykładzie rozwiązań w 
Austrii i Niemczech [Paul Haslauer] 

16:00-16:15  Przerwa kawowa 

16:15-17:00 Kąpiele i aktywności kondycyjne jako 
ważny element w budowaniu atrakcyjnego 
programu lojalnościowego w polskim centrum 
wodnej rekreacji [Natasza Sallmann] 

17:00-20:00 Czas na relaks i benchmarking – zajęcia 
warsztatowe w Termach Białka – kąpiele, 
obserwacja, rytuał saunowy... – wedle 
uznania 

 * dla nocujących w Hotelu Bania dodatkowo 
możliwość korzystania ze strefy wellness w 
hotelowym spa Sielsko Anielsko 

20:00-23:00 Okolicznościowa kolacja w góralskim stylu 
– smaki natury, góralskie nuty, merytoryczne i 
towarzyskie rozmowy oraz wspaniała 
atmosfera dla partnerskich branżowych 
kontaktów 

DZIEŃ DRUGI / 27.05.14 (wtorek) 
 

07:30-08:30 Śniadanie 

08:30-10:00   Rola i znaczenie programów 
lojalnościowych dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego parków wodnych i centrów 
wodnej rekreacji – przykłady i doświadczenia 
obiektów – członków Europejskiej Federacji 
Parków Wodnych (EWA) 

  [dr Klaus Batz, dyrektor EWA] 

10:00-10:50 Bezpieczeństwo, marketing, zdrowa woda i 
nasi partnerzy… zawsze razem – pierwszy 
krok do pozyskania lojalności klienta  

 [Zbigniew Kowalski, Dominika Mazur] 

10:50-11:15  Przerwa kawowa 

11:15-12:15 „Edutainment & Entertainment w centrum 
wodnej rekreacji” – debata z udziałem 
wykładowców, prezenterów, redaktora 
magazynu „Pływalnie i baseny” – Patrona 
Medialnego Forum oraz uczestników  

12:15-15:00 AKADEMIA KĄPIELI I KONDYCJI – mój 
polski program lojalnościowy – 
WARSZTAT MARKETINGOWY: 

 budowa programu lojalnościowego krok po 
kroku, w tym: 

o polityka cenowa w wodnym centrum 
rekreacji a lojalność (ceny, rabaty, 
upusty, jakość usług i obsługi) 

 [prezentacja i praca warsztatowa pod 
kierunkiem: Natasza Sallmann, Zbigniew 
Kowalski] 

15:00-15:15 Zakończenie; wręczenie certyfikatów 

15:15-16:00 Obiad przed podróżą 

PROGRAM FORUM 


