POZVÁNKA
Workshop 4
Vážené dámy, vážení páni,
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich
Werbung, rakúskym partnerom cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 si Vás dovoľujú pozvať
na štvrté podujatie cyklu ôsmich odborných seminárov/workshopov, ktoré sú zamerané na zvýšenie
profesionality v manažmente cestovného ruchu na území kraja prostredníctvom prenosu know-how
v oblasti destinačného manažmentu od expertov z Dolného Rakúska.
Cieľ projektu:

Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu na území Bratislavského
samosprávneho kraja prenosom know-how z Dolného Rakúska a realizácia spoločných
marketingových aktivít prepojením turistických destinácií Dolného Rakúska
a Bratislavského kraja.

Cieľová skupina:

Zástupcovia samosprávy, profesijných združení cestovného ruchu, mimovládnych
organizácií a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, ktorí majú záujem spolupracovať
v rámci novovznikajúcich organizácií destinačného manažmentu na území Bratislavského
kraja v prospech podpory rozvoja turizmu a tým aj celého regiónu.

Téma 4. workshopu:

Podujatia ako faktor rozvoja turizmu v regióne

4. workshop sa bude konať:

05.6. 2012 (utorok) o 8:45 hod.
v hoteli Delfin, Štefánikova 78, SENEC
Program:
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

Registrácia účastníkov
Privítanie účastníkov - Ing. Alžbeta Melicharová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry
Bratislavského samosprávneho kraja
Zwiebelfest – Cibuľová slávnosť Laa an der Thaya – podujatie pre rozvoj turizmu v regióne
Land um Laa - Iva Findeis, TourismusInnovationsverein (Združenie pre inovácie v turizme) Land
um Laa
Diskusia
Prestávka s občerstvením
Vinárske podujatia a partnerstvo ako predpoklad rozvoja Malokarpatskej vínnej cesty
a regiónu - Bronislava Skalová, člen rady Združenia Malokarpatskej vínnej cesty
Diskusia

Počas podujatia bude zabezpečené tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka.
Tešíme sa na Vašu účasť! Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 1.6.2012 na mailovej adrese
silvia.renacsova@region-bsk.sk, informácie: 02-48264109, mobil v deň workshopu: 0911830072
www.bratislavskykraj.sk, www.destinatour.eu.
Cyklus odborných seminárov/workshopov je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
www.sk-at.eu

