Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet vas vabi na delavnico

KOLESARSTVO – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ REGIJE
ki bo potekala v petek, 16.3.2018 ob 17. uri v Kolesarskem centru Murania
(Lendavska cesta 19, Čentiba, 9220 Lendava – Lendva)
Zavod za turizem in razvoj Lendava bo v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo pripravil delavnico
na temo razvoja kolesarskih produktov in projektov na obmejnem območju med Slovenijo in
Madžarsko. V okviru projekta Guide2visit želimo namreč to področje promovirati kot privlačno
turistično destinacijo s posebnim poudarkom na promociji in razvoju kolesarstva, kot ene izmed
primerjalnih prednosti tega območja.
Za uspešen razvoj območja je vedno potrebno sodelovati z vsemi deležniki v tem procesu enakovredno.
Zato vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku, kjer bomo skupaj z vami spregovorili na temo
razvoja produktov na področju kolesarstva. Prepričani smo namreč, da bomo uspešni le preko
sodelovanja z drugimi organizacijami, partnerji, lokalno ravnjo, državo in lokalnim prebivalstvom.

PREDVIDEN PROGRAM


Uvod in izhodišča
Romeo Varga, Zavod za turizem in razvoj Lendava



Pomen kolesarske infrastrukture za turizem
Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža



Daljinske kolesarske povezave kot poslovna priložnost
Uroš Rozman, Regionalna razvojna agencija Koroška



Razvoj kolesarskih turističnih produktov in znamk
Mateja Muhič, Zavod Lahko



Delavnica: Dejavniki razvoja vrhunskih kolesarskih turističnih produktov in znamk na
primeru daljinskih kolesarskih povezav

Prosimo vas, da vašo prisotnost potrdite po elektronski pošti na naslov: rok@ztr.si ali preko spletnega
obrazca, ki je na voljo tukaj. Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.

A Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva - Zavod za turizem in razvoj Lendava tisztelettel
meghívja Önt a

KERÉKPÁROZÁS – LEHETŐSÉG A RÉGIÓ FEJLESZTÉSÉRE
című műhelykonferenciára, mely 2018.3.16-án, pénteken, 17 órakor, a Murania
Kerékpáros Központban kerül megrendezésre
(Lendavska cesta 19, Čentiba, 9220 Lendava – Lendva)
A Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva a Szlovén Kerékpáros Hálózattal (SKM) együttműködve
műhelykonferenciát szervez, melynek témája a szlovén-magyar határvidék kerékpáros turisztikai
termékei és projektjei fejlesztése lesz. A Guide2visit projekt keretében ugyanis a régiót vonzó
turisztikai célpontként kívánjuk népszerűsíteni, különösen kiemelve a kerékpározás promoválását és
fejlesztését, mint a régió egyik előnyét.
A terület sikeres fejlesztéséhez szükség van a folyamat minden szereplőjével való egyenrangú
együttműködésre. Éppen ezért invitáljuk rendezvényünkre, melyen Önökkel közösen fogunk
egyeztetni a kerékpározással kapcsolatos turisztikai termékek fejlesztésének témáiról. Biztosra vesszük
ugyanis, hogy csakis a többi szervezettel, a partnereinkkel, a helyi vezetőkkel, az állammal és a
lakosokkal való együttműködéssel válhatunk sikeressé.

TERVEZETT PROGRAM


Bevezetés és alapvetések
Romeo Varga, Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva



A kerékpáros infrastruktúra turisztikai jelentősége
Bojan Žižek, Szlovén Kerékpáros Hálózat (SKM)



A távolsági kerékpáros összeköttetés mint üzleti lehetőség - Dráva menti kerékpáros pálya
Uroš Rozman, Koroška Regionális Fejlesztési Ügynökség



A kerékpáros turisztikai termékek és márkanevek fejlesztése
Mateja Muhič, Zavod Lahko



Műhely: A csúcsminőségű kerékpáros turisztikai termékek és márkák fejlesztésének tényezői
a távoli kerékpáros kapcsolatok esetében

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a következő címre küldött üzenet formájában: rok@ztr.si vagy
az internetes űrlapon, mely ide kattintva érhető el. Az esemény szlovén nyelven fog folyni.

