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                               Prezes  PFNW, 

Szanowne Gremium  I Konwencji PFNW 

         

 

    Drodzy Państwo, z wielkim ubolewaniem, nie osobiście, 

 a za pośrednictwem korespondencji, przekazujemy 

pozdrowienia z Europejskiej Stolicy Nordic Walking z Barlinka. 

Z wielką radością myśleliśmy o poznaniu ludzi 

zaangaŜowanych  w promowanie Nordic Walking w róŜnych 

zakątkach Polski. Nie moŜemy jednak uczestniczyć  

w Konwencji, poniewaŜ w tych dniach w Warszawie, odbieramy 

Certyfikat Polskiej  Organizacji Turystycznej za „Najlepszy 

polski produkt  turystyczny 2008” dla „Barlinek Europejska 

Stolica Nordic Walking i Centrum NW”. 

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, 

nowatorskich i przyjaznych dla turystów, produktów 

turystycznych Polski.  

 

Zwycięzcy Konkursu zostają uhonorowani Certyfikatem 

Polskiej Organizacji Turystycznej oraz zostaną objęci 

szczególnym programem promocji. 

W kaŜdej edycji Kapituła POT, nadaje kilkanaście 

równorzędnych certyfikatów dla najlepszych wyłonionych  

z dwustopniowego konkursu ( wojewódzki i finał w Warszawie). 

 



Certyfikaty przyznane najlepszym produktom turystycznym  

w wyniku konkursu, mają stać się paszportem otwierającym 

dostęp nagrodzonym produktom do wielokierunkowych działań  

promocyjnych i marketingowych, prowadzonych w kraju i za 

granicą. Do tych działań włączone zostaną wszystkie piony 

organizacyjne POT. 

W celu promocji wyróŜnionych produktów, POT planuje 

następujące przedsięwzięcia:  

 

• Przygotowanie profesjonalnie opracowanej informacji  

o wyróŜnionych produktach  i rozesłanie jej do Polskich 

Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą, oraz innych 

placówek za granicą współpracujących z POT, a takŜe 

przedstawienie ich na Forum Turystyki Przyjazdowej.  

 

• Przygotowanie profesjonalnie opracowanej informacji  

o dalszych 30 produktach nominowanych do Certyfikatu 

POT i przesłanie jej do POIT–ów oraz innych placówek za 

granicą współpracujących z POT.  

 

• Prezentacja informacji o wyróŜnionych produktach na 

stronach internetowych POT.  

 

• Przygotowanie informacji o produktach wyróŜnionych  

i nominowanych do Certyfikatu i umieszczenie jej w Banku 

Produktów Turystycznych.  

 

 

 



• Zgromadzenie materiałów promocyjnych i reklamowych 

produktów wyróŜnionych Certyfikatem POT, w wersji 

polskiej i obcojęzycznej i przekazanie ich do dystrybucji 

poprzez POIT–y.  

 

• Prezentacja wyróŜnionych produktów w kolejnych 

wydaniach miesięcznika "Aktualności Turystyczne".  

 

• Prezentacja wyróŜnionych produktów w wydawnictwach 

POT.  

 

• Włączenie nagrodzonych produktów do imprez studyjnych  

z udziałem dziennikarzy polskich i zagranicznych, a takŜe 

touroperatorów w celu bezpośredniego zaprezentowania 

produktów wyróŜnionych Certyfikatem Polskiej 

Organizacji Turystycznej.  

 

• Prezentacja materiałów promocyjnych wyróŜnionych 

produktów na międzynarodowych targach turystycznych.  

 

• Prezentacja materiałów promocyjnych wybranych 

produktów na krajowych targach turystycznych  

i imprezach promocyjnych.  

 

• Udzielenie zgody wyróŜnionym produktom na 

umieszczanie na swoich materiałach promocyjnych logo 

polskiej turystyki "Polska".  

 

 

 



Jesteśmy szczęśliwi, Ŝe poprzez stworzenie dobrego produktu 

turystycznego, oferującego wypoczynek z Nordic Walking, 

przyczyniamy się w znaczny sposób do popularyzacji tego typu 

rekreacji w kraju i zagranicą. Centrum Nordic Walking Barlinek, 

to oferta stworzona jako pierwsza tego rodzaju w Polsce. 

 Jednostka ta, była tworzona wspólnie z Polską Federacją 

Nordic Walking, przy ogromnym zaangaŜowaniu V-ce Prezesa 

Olgierda Bojke. Dlatego z wielką satysfakcją przekazuję 

równieŜ gratulacje za nasz wspólny sukces, Polskiej Federacji 

Nordic Walking. 

 

 

śycząc  Wszystkim  owocnych obrad  i wspaniałych emocji 

na rajdach w pięknym Gdańsku, zapraszam juŜ dziś do 

Barlinka, w dniach 2-3 maja 2009 na „Wielką Siódemkę 

Barlinecką Nordic Walking” organizowaną razem z PFNW – 

gdzie mamy nadzieję spotkać wszystkich pasjonatów NW  

w Polsce i stworzyć „Polską Mapę Oferty Nordic Walking”. 

 

 

Pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. Nordic Walking 

Katarzyna Mielcarek 

 

PS 

27.11.2008 odbieramy nagrodę Marszałka za Największe 

Wydarzenie Turystyczne 2008 w Województwie 

Zachodniopomorskim . 

 
 

 


