
Targi rowerowo-turystyczne

Targi Lokalizacja Termin

Kielce Bike Expo Polska wrzesień 2019

Euro Cycling Masstricht Holandia październik 2019

Sea Otter Europe Hiszpania marzec 2020

Euro Bike Show Fiedrichshafen Niemcy wrzesień 2020

Copenhagen Bike Show Dania marzec 2021

Wizyty studyjne

Lokalizacja Termin

Piemont, Włochy 2021

Sierra Nevada, Hiszpania 2021

Gudaruri, Gruzja 2021

Fundacja Sądecka jest organizacją pozarzą-
dową, która powstała w 1992 r. Misją Fundacji 
jest wspieranie rozwoju Sądecczyzny poprzez 
realizację licznych akcji oświatowych, edu-
kacyjnych, sportowych, społecznych - pro-
jektów, które skierowane są do różnych grup 
i środowisk. Od początku swej działalności 
podejmowała i nadal podejmuje wiele ini-
cjatyw na rzecz promocji kultury fizycznej 
i sportu masowego jako najlepszego sposobu 
kształtowania postawy młodych ludzi. Ważną 
płaszczyzną aktywności Fundacji jest realiza-
cja działań promujących sport i zdrowy styl 
życia. 

Zapraszamy do kontaktu

Ewa Martyniec 
Tel. (18) 475 16 22
e-mail: e.martyniec@sadeczanin.info

Joanna Olchawa
Tel. (18) 475 16 47
e-mail: j.olchawa@sadeczanin.info

Paulina Kulik
Tel. (18) 475 16 20
e-mail: p.kulik@sadeczanin.info



Wejdź na nowe rynki !

Fundacja Sądecka serdecznie zaprasza do 
udziału w projekcie, którego celem jest kre-
owanie nowych produktów turystyczno-re-
kreacyjnych z wykorzystaniem potencjału 
przyrodniczo-krajobrazowego Małopolski.

W ramach projektu zostanie wyłonionych 
50 najlepszych przedsiębiorstw w obszarze 
usług około-rowerowych, które będą promo-
wane i będą mogły wziąć udział w jednym 
z planowanych przedsięwzięć.

Aby wziąć udział w projekcie do 14 czerwca 
należy zgłosić swoją firmę za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie sadeczanin.info. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych z sektora usług około-rowero-
wych zainteresowanych umiędzynarodawia-
niem swojej działalności, np. producentów 
akcesoriów rowerowych, sprzętu rowerowe-
go, odzieży sportowej, ale także hotele czy 
pensjonaty przyjazne rowerzystom, restaura-
cje i obiekty turystyczne.

Przystąpienie do projektu Aktywnie w Mało-
polsce wiąże się nie tylko wyjazdem na pre-
stiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze 
miejsca na europejskiej mapie branży i kon-
takt z inwestorami, klientami i ekspertami, ale 
także promocja laureatów w aplikacji mobil-
nej, na stronie internetowej, w mediach spo-
łecznościowych i w folderze promocyjnym.

Korzyści z udziału w projekcie:

•	 Możliwość pozyskania nowych klien-
tów

•	 Prezentacja oferty swojej firmy w 
aplikacji mobilnej, na stronie interne-
towej, w mediach społecznościowych 
i w folderze promocyjnym

•	 Promocja firmy w kraju i za granicą

•	 Udział w międzynarodowych targach 
i wizytach studyjnych

•	 Zapraszamy na spotkaniu informacyj-
ne w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju 
w dniu 28.06.2019 o godzinie 12:00


