Menadżer eventów i turystyki biznesowej
- Specjalność - studia II stopnia

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Niestacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?
Dowiesz się więcej na temat działania sektora turystycznego z ukierunkowaniem na usługi MICE (przemysł
spotkań).
Poznasz zasady efektywnego event marketingu.
Nauczysz się organizować imprezy rekreacyjno-sportowe w obiektach zamkniętych lub w plenerze,
uwzględniając przepisy prawne, bezpieczeństwo uczestników itp.
Będziesz wykorzystywać techniki negocjowania kosztów z podwykonawcami oraz sposoby pozyskiwania
sponsorów.
Nauczysz się, jak planować wydarzenia sportowe, by przynosiły zwrot z inwestycji.
Dowiesz się, w jaki sposób inicjować lokalne programy sportowo-rekreacyjne oraz promować aktywność
ruchową wśród osób w różnym wieku i o określonym stanie zdrowia.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
W sektorze turystycznym coraz większe znaczenie ma przemysł spotkań, czyli MICE. Konferencje, kongresy, targi,
wystawy, imprezy sportowe, koncerty, gale i bankiety, turnieje, zawody sportowe stały się skutecznym narzędziem
biznesowym. Dzięki studiom na tej specjalności nauczysz się zarządzać tego typu wydarzeniami.

Praca dla Ciebie:
event manager
kierownik agencji marketingowej i eventowej
organizator wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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menedżer sportu
organizator MICE

Opinie
"
Realizując program edukacyjny w WSB, przede wszystkim dbamy o praktyczność przekazywanej wiedzy. Stale
monitorujemy trendy i aktualne kierunki biznesowe na lokalnym rynku turystycznym, aby optymalnie dopasować
proﬁl naszych absolwentów do wymagań pracodawców. Dokładnie wiemy, jak ciekawie i atrakcyjnie prowadzić
zajęcia terenowe, dlatego podjęliśmy stałą współpracę z lokalnymi pracodawcami, do których należą: hotele,
restauracje, biura podróży, lotnisko im. Lecha Wałęsy, centra wellness&SPA oraz odnowy biologicznej, ﬁrmy
medyczne i zdrowotne, obiekty ﬁtness.
"

Dominika Czechowska
menedżer kierunku turystyka i rekreacja, wykładowca

Program studiów
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
Podstawy turystyki eventowej i biznesowej
Turystyka eventowa i i biznesowa w branży hotelarskiej
Tworzenie oferty eventowej i obsługa klienta biznesowego
Prawne i organizacyjne aspekty organizacji eventów
Sprzedaż produktów eventowych
Zarzadzanie projektami eventowymi
Marketing eventów i usług turystyki biznesowej
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Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz:

do 10 stycznia

600 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej

czesne już od

280 zł 305 zł zł
miesięcznie
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