Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Anglicko
Londýn – WTM Excel

Dátum od-do: 7.11 – 10.11.2011
Účastníci ZPC: Ing. Marián Miškanin, PhD.
Ing. Michaela Potočárová
Mgr. Ingrid Múdra
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania
World Travel Market v Londýne patril už tradične účasťou odbornej verejnosti medzi
najprestížnejšie a najvýznamnejšie veľtrhy cestovného ruchu. Slovenská agentúra pre
cestovný ruch sa na WTM v Londýne prezentovala novou expozíciou, ktorá vzbudila veľkú
pozornosť medzi účastníkmi veľtrhu. SACR ponúkla priestory expozície 13
spoluvystavovateľom na B2B rokovania. Pozitívnym prekvapením pre biznismenov zo
zámoria boli slovenské vína a ich vynikajúca kvalita a tiež prezentácia umeleckého
rezbárstva. Touroperátori zo stredného a blízkeho Východu sa zase zaujímali o kombinované
návštevy Viedne – Bratislavy a neďalekých slovenských kúpeľov. Na tohtoročnom WTM
Londýn sa predstavilo o 7 poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu viac ako v roku
minulom, slovenská expozícia bola historicky najväčšia od roku 2001, odkedy sa SACR na
WTM prezentuje.
Tento veľtrh je výlučne určený len odbornej verejnosti a B2B kontraktačný veľtrh WTM je
podujatím pre všetky sektory CR. Okrem vopred dohodnutých stretnutí je veľtrh obohatený
o sprievodné podujatia - odborné konferencie, semináre, prezentácie, tlačové konferencie, ale
aj interaktívny program. Na WTM v Londýne sa zúčastnilo takmer 45 529 profesionálov CR,
11 410 členov Meridian Clubu, 11 071 odborných návštevníkov, 3144 novinárov, 19 834
vystavujúceho personálu z 202 krajín v priebehu 4 dní . Pre bližšie informácie uvádzame
stránku veľtrhu www.wtmlondon.com.

Spoluvystavovatelia:
Hl. mesto SR Bratislava
E_TRAVEL.SK,
PANORAMATOUR s.r.o.

mesto Vysoké Tatry
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
EHMK 2013 Košice, Košice Turizmus
Tour4you
Mesto Zuberec
Kúpele Piešťany
Levoča
Hotel Sheraton Bratislava
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Nezanedbateľný význam príjmov z cestovného ruchu znamená pre každé mesto a krajinu,
podporu existujúcich zdrojových trhoch a vyhľadávanie potenciálnych pre svoje
marketingové aktivity a rozširovanie ponuky, produktov v rámci mestského turizmu.
Účasť na veľtrhu cestovného ruchu WTM Londýn je pre odborníkov z oblasti cestovného
ruchu veľkou príležitosťou na nadviazanie kontaktov a ďalší networking, stretnutie partnerov
a klientov a zhodnotenie nových trendov do budúceho roku. Aj samotná štatistika účasti
vystavovateľov a odbornej verejnosti potvrdzuje čoraz väčší záujem o najväčší svetový
veľtrh CR, ktorý prichádza každý rok s novinkami a výskumami potvrdzujúcimi trendy v CR.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Konkrétne úlohy vyplynuli pre zúčastnených pracovníkov na veľtrhu. Okrem získania nových
kontaktov, sme na stánku privítali aj zahraničných spolupracovníkov a partnerov, s ktorými
pracujeme v mediálnej oblasti. K jednotlivým požiadavkám partnerov sme pristupovali
individuálne a po návrate zo služobnej cesty predmetné požiadavky priebežne riešime.
Záujemcom sme zaslali nielen produktové balíky CR, propagačné materiály, ale aj kontakty
z databázy ubytovacích zariadení, incomingových cestovných kancelárií a informácií o konaní
vianočných trhov v Bratislave. Zároveň sme prehodnotili po stretnutiach marketingové
aktivity v roku 2012 na európskych trhoch CR.

V Bratislave dňa:23.11.2011

Podpis účastníka / účastníkov ZPC
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