WORKSHOP
CESTOVNÉHO RUCHU
B2B rokovania s cestovnými kanceláriami
z Poľskej republiky
TURISTIKA / KONTAKTY / PRÍLEŽITOSTI
6. máj 2022
Hotel Diery, Biely Potok 664,Terchová

CIEĽ WORKSHOPU: Poskytnúť príležitosť
slovenským podnikateľským subjektom
pôsobiacim v cestovnom ruchu využiť možnosť
predstaviť svoju ponuku poľským cestovným
kanceláriám, touroperátorom, ktorí ponúkajú alebo
chcú ponúkať svojim klientom zájazdy na Slovensko.
Taktiež je našim cieľom uľahčiť subjektom cestovného ruchu na
Slovensku nadviazanie nových dohôd, partnerstiev a tým prilákať
čo najviac turistov z Poľskej republiky po ťažkom „covidovom“ období.
Uvedené podujatie je určené pre kúpele, SKI centrá, hotely, penzióny,
aquaparky, poskytovateľov rôznych služieb v cestovnom ruchu a taktiež pre
samosprávy, kultúrne inštitúcie, turistické informačné kancelárie, klastre a pod.
Účasť na podujatí je bezplatná.
PROGRAM:
9.30 - 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 - 10.15 Otvorenie workshopu - informačno-propagačné stretnutie cestovného
ruchu, predstavenie projektu a web stránky cestovného ruchu
10.15 - 15.00 B2B ROKOVANIA POĽSKÝCH CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ, KTORÉ MAJÚ
V PONUKE AKO JEDNU Z DESTINÁCIÍ SLOVENSKO S PODNIKATEĽMI
PÔSOBIACIMI V CESTOVNOM RUCHU NA SLOVENSKU

ORGANIZAČNÝ GARANT:
ŽRK SOPK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
T: 041-7235102, M: 0949727801
zahrza@za.scci.sk

Odporúčame využiť túto príležitosť z dôvodu veľkého záujmu
poľských turistov o Slovensko ako
aj poľských cestovných kancelárií
o účasť na workshope.

ÚČASŤ BEZPLATNÁ. Z organizačných dôvodov v prípade záujmu o účasť na WORKSHOPE
je nutné zaslať vyplnenú návratku do 29.4.2022. Počet účastníkov je obmedzený! Pri vyššom
počte prihlásených bude organizátor prihliadať na dátum prihlásenia účastníka. Každý účastník
obdrží propagačno-informačné materiály. Počas workshopu je zabezpečené bezplatné
občerstvenie. V prípade potreby bude k dispozícii počas rokovaní tlmočník - slovenský - poľský
jazyk.

PRIHLÁŠKA

WORKSHOP
CESTOVNÉHO RUCHU
B2B rokovania s cestovnými kanceláriami z Poľskej republiky
6. máj 2022 - Hotel Diery, Biely Potok 664,Terchová

Firma:

Adresa:
Mobil:

Email:

Mená a priezviská účastníkov:
1.
2.

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU
zašlite do 29. 4. 2022 na emailovú adresu zahrza@za.scci.sk
ONLINE PRIHLÁSENIE na WORKSHOP CESTOVNÉHO RUCHU je možné na:
http://www.spok.sk/aktivity.php?a=216
PARTNERI MIKROPROJEKTU:

Workshop: Informačno-propagačné stretnutie cestovného ruchu je organizovaný v rámci
mikroprojektu Vitajte v našom - vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie.
Fond mikroprojektov, reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

