Slovenskošvajčiarske
združenie
pre rozvoj
cestovného
ruchu

Pozvánka na WORKSHOP
29.11. 2012 o 9,00 hod.
v posluchárni P1 v novej budove Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici.
Vážení priatelia, partneri, podnikatelia, aktivisti, priaznivci a nadšenci , ktorým záleží na rozvoji
cestovného ruchu v našom regióne,
srdečne Vás pozývame na workshop

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina,
financovaný z blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Cieľom workshopu je vytvoriť pracovné prostredie pre výmenu odborných poznatkov a know how
medzi švajčiarskymi a slovenskými odborníkmi z praxe a akademickej pôdy k problematike
destinačného manažmentu a marketingu na príklade Zvolenskej kotliny.
Odbornými garantmi sú:
• Academia Engiadina, Samedan, Švajčiarsko
• Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu Banská Bystrica
• Oblastná organizácia cestovného ruchu “Stredné Slovensko“
Workshop je prioritne určený všetkým tým:
- ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji cestovného ruchu v našom regióne,
- ktorým na jeho rozvoji úprimne záleží,
- ktorí sa chcú s ostatnými podeliť o svoje poznatky, názory, predstavy a skúsenosti,
- ktorí sa chcú podieľať na projekte a majú záujem, aby sa ich predstavy stali súčasťou
pripravovanej stratégie,
- ktorých zaujímajú skúsenosti švajčiarskych odborníkov z cestovného ruchu.
Program:
8,30 – 9,00
9,00 – 9,15
9,15 – 9,45
9, 45 – 10,30
10,30 – 11,00
11,00 – 13,30
13,30 – 14,00

Prezentácia
Otvorenie
Predstavenie projektu
Vystúpenie zástupcu Academie Engiadina Samedan – švajčiarsky partner
Prestávka
Diskusia
Závery a ukončenie workshopu

Účasť na workshope je bezplatná. Cestovné náklady si každý účastník hradí sám.
Rokovacie jazyky: slovenský, anglický. Tlmočenie je zabezpečené.
Tešíme sa na stretnutie s Vami! Za organizačný výbor workshopu
prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
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Ako nás nájdete?
Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela
Nová budova
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
GPS: 48.738708,19.137851
Parkovanie je zabezpečené
v areáli EF UMB.

Návratka
Záväzne potvrdzujeme účasť na workshope dňa 29. 11. 2012 v rámci projektu Stratégia rozvoja
cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina.

Vysielajúca organizácia: ....................................................................................................................
Mená zúčastnených: ................................................................................................................................
................................................................................................................................

Máme záujem o prezentáciu našej ponuky (nehodiace sa preškrtnite):
propagačné materiály
regionálne produkty – ochutnávka (uveďte typ produktu)......................................................................
iné.............................................................................................................................................................
Návratku zašlite obratom na e-mailovú adresu  : radoslav.koziak@umb.sk, alebo poštou
na adresu: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, Tajovského 10, 974 01
Banská Bystrica
Svoju účasť aj neúčasť, prípadne špeciálnu požiadavku v prípade prezentácie Vašej ponuky (počet stolov,
personálna výpomoc) nám nahláste najneskôr do 23. 11. 2012.

