CESTOVNÝ
RUCH 2022

PRÍLEŽITOSTI - PERSPEKTÍVY - VÝZVY
POZVÁNKA
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SK – PL

28. 6. 2022

HOTEL HOLIDAY INN ŽILINA
ŠPORTOVÁ 2, ŽILINA

PROGRAM:
9:00 - 9:30 Prezentácia účastníkov
9:30 - 9:45 Prívítanie hostí, otvorenie konferencie
Činnosť zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Poľsku, realizované kampane a plán
Martin Pavlík, Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej republiky v Poľsku,
SLOVAKIA TRAVEL
Propagačné aktivity Poľskej turistickej organizácie na zahraničných trhoch susediacich
s Poľskom a osvedčené postupy pri realizácii cezhraničných projektov
Jacek Janowski, splnomocnenec predsedu PTO pre komunikáciu a spoluprácu s regiónmi,
expert, Poľská turistická organizácia
Objavuj, navštevuj, ži v Žilinskom kraji - čo chystáme v najbližšom období
Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka, Krajská organizácia cestovného ruchu, Žilinský
turistický kraj
Spoznajte náš región - Żywiecczyzna zaprasza” - aktivity na propagáciu s prihliadnutím
na poľsko-slovenské pohraničie
Mirosław Dziergas, riaditeľ odboru cestovného ruchu, kultúry, športu a propagácie mesta,
Żywiec
Budúcnosť programu INTERREG PL-SK pre rozvoj územia Žilinského kraja
Michal Patúš, vedúci oddelenia projektov EÚ, Odbor regionálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja

11:30 - 11:50 Prestávka, Coffee break
Fórum informácií v oblasti služieb zamestnanosti a profesií v oblasti gastro služieb
a hotelierstva
Emil Rafaj, vedúci Oddelenia služieb pre občana, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
PostCovidový syndróm v gastre - kam zmizli zamestnanci?
Martin Menšík, marketingový manažér, Profesia spol. s r.o.
Business o ľuďoch a pre ľudí. Aby sa k vám radi vrátili...
Iveta Pupišová, poradca, tréner a mentor, Akadémia Hoteliéra
Aktuálny vývoj dopravnej infraštruktúry SR v kontexte rozvoja a podpory cestovného
ruchu. Očakávania vs. Realita
Ján Mišura, člen predstavenstva ŽRK SOPK, podpredseda SPOK
Karpatská stratégia - čo môže v budúcnosti priniesť pre oblasť cestovného ruchu
Stanislav Kučírek, predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory
13:30

Obed, kuloárne rokovania, ukončenie

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

Využite možnosť získať aktuálne
informácie, možnosť stretnutia s
odborníkmi z praxe, získať nové
kontakty a vymeniť si skúsenosti.

ÚČASŤ BEZPLATNÁ. Z organizačných dôvodov v prípade záujmu o účasť na konferencii je
nutné zaslať vyplnenú návratku do 23. 6. 2022. Počet účastníkov je obmedzený! Pri vyššom
počte prihlásených bude organizátor prihliadať na dátum prihlásenia účastníka. Každý účastník
obdrží propagačno-informačné materiály. Počas konferencie je zabezpečené bezplatné
občerstvenie a obed. Tlmočenie simultánne slovenský / poľský jazyk.

PRIHLÁŠKA

CESTOVNÝ RUCH 2022
PRÍLEŽITOSTI - PERSPEKTÍVY - VÝZVY
Termín:
Miesto:
Tlmočenie:

28. 6.2022
Hotel Holiday Inn Žilina
simultánne slovenský/poľský jazyk

Firma:

Adresa:
Mobil:

Email:

Mená a priezviská účastníkov:
1.
2.

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU
zašlite do 23. 6. 2022 na emailovú adresu zahrza@za.scci.sk
ONLINE PRIHLÁSENIE je možné na:
http://www.spok.sk/aktivity.php?a=223
PARTNERI MIKROPROJEKTU:

Medzinárodná konferencia SK – PL je organizovaná v rámci
mikroprojektu Vitajte v našom - vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie.
Fond mikroprojektov, reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

