Pozvánka na vzdelávaciu akciu v rámci projektu Vidiek bez hraníc

MARKETING CESTOVNÉHO RUCHU
Termín konania: 28. 6. - 29. 6. 2018
Miesto konania: Hotel Vršatec (http://www.hotelvrsatec.sk ) a územie MAS Vršatec
(http://www.masvrsatec.sk )

PROGRAM:
Štvrtok 28. 6. 2018
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:20 – 11:20

Príchod a ubytovanie
Zahájenie a predstavenie projektu
Marketing cestovného ruchu, marketingový mix, tvorba produktu
v cestovnom ruchu – Ľudmila Elexová - Katedra cestovného ruchu a
spoločného stravovania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
11:20 – 11:30
Krátka prestávka
11:30 – 12:15
Krajina príbehov: tematický rozvojový program turizmu v regióne
s využitím potenciálu tradovaných a skutočných historických
príbehov- Slavomír Szabó - Literárna spoločnosť Pravé orechové
(http://praveorechove.com/index.php )
12:20 – 13:20
OBED
13:20 – 14:05
Moderné produkty cestovného ruchu - Norbert Végh- realizácia
virtuálnych prehliadok (https://www.turistickysprievodca.eu )
14:20 – 14:40
cesta autobusom do Slavnice
14:45 – 15:45
Letisko
Slavnica:
prehliadka
múzea,
prehliadka
hangáru
(http://www.akdubnica.sk/viac-o-letisku )
15:50 – 16:10
cesta autobusom do Bohuníc
16:15 – 17:30
Múzeum regiónu Bielych Karpát Bohunice: prehliadka múzea
s voskovými figurínami, prehliadka kaplnky
+ dobová kuchyňa s ochutnávkou jedál podľa starých receptov
(https://www.facebook.com/pg/kastielamuzeumBohunice/about/?ref=pag
e_internal )
17:30 – 18.00
cesta autobusom do hotela Vršatec , Vršatské Podhradie
18:30 – 19:15
VEČERA
prípadne po večeri prechádzka na zrúcaninu hradu Vršatec
20:00 – 23:00

Sieťovanie, diskusia o projektových zámeroch, regionálny bufet,
spoločenský večer

Piatok 29. 6. 2018
08:00 – 09:00
09:00 – 09:20
09:30 – 10:00
10:00 – 11:15
11:30 – 11:50
12:00– 13:15
13.15 – 14:15

RAŇAJKY
Odubytovanie
cesta autobusom do Skalky nad Váhom
Prehliadka kláštora spojená s výkladom (http://putnickemiestoskalka.sk/)
cesta autobusom do Trenčianskej Závady
OBED
Prehliadka Gazdovstva Uhliská, výstup na vyhliadkovú vežu +
prehliadka gazdovstva s možnosťou zakúpenia výrobkov
(https://www.uhliska.sk/)

Informácia pre účastníkov:
Účasť na akcii je pre subjekty z územia MAS Moravský kras z.s. bez poplatku. Pri väčšom
počte záujemcov budú uprednostnení ľudia pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu.
Na akciu sa môžete prihlásiť e-mailom, osobne či telefonicky najneskôr do 15. 6. 2018 na
email: registracemasmk@seznam.cz , alebo tel.: +420 511 141 728.

