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Bratislava 20.-23.1.2011
Vo štvrtok 20. januára sa otvorili brány ve¾trhu ITF
SLOVAKIATOUR, ktorého sme sa ako Klaster Smolenice aj
aktívne zúèastnili pod hlavièkou VÚC Trnava, kde sme mali
pridelený svoj priestor ako Obec Smolenice. Hneï v prvý deò sa
konala tlaèová beseda za úèasti 21 novinárov, na ktorej náš klaster
formou prezentácie na plátne predstavil predseda združenia
Ing. Anton Pobjecký. Všetkým novinárom sme odovzdali
propagaèný materiál združenia aj s kontaktmi na všetkých èlenov
združenia. Predstavené boli štyri subjekty v oblasti cest. ruchu.

Poèas ve¾trhu sme rokovali s predsedom VUC Tiborom Mikušom, za úèasti našej pani starostky Pavlíny Hornáèkovej. Mali sme zároveò tú
èes, že náš stánok navštívil pán prezident Ivan Gašparoviè aj s maïarským prezidentom P. Schmittom.
Podaril sa nám husársky kúsok, poskytli sme
rozhovor pre zahranièné vysielanie Slovenského
rozhlasu, ktoré bude preložené do šiestich
svetových jazykov. Spomenuli sme všetky
zaujímavosti zo Smoleníc, ktoré môžeme našim
turistom a zákazníkom ponúknu.
Veèer o 20.00 hod. v priamom rozhlasovom
vstupe vystúpil Ing. Pobjecký a odpovedal na
otázky pani redaktorky zo Slovenského
rozhlasu. Záznam si môžete vypoèu na
internete v sekcii archív Slov. rozhlasu zo dòa
20. januára o 20.00 hod.
Použité propagaèné
letáky poèas výstavy,
o ktoré bol zo strany
návštevníkov ve¾ký
záujem

Poèas štyroch dní ve¾trhu sme absolvovali ve¾a stretnutí
s kolegami z podobných združení. S novými skúsenosami
sa so všetkými radi podelíme pri najbližších stretnutiach.
Zároveò by som chcel poïakova za starostlivos
o návštevníkov ve¾trhu našim èlenom, ktorí strávili
nemálo èasu na výstavisku, konkrétne Mgr. M. Anettovej,
R. Mrázovi, Ing. A. Pobjeckému, Mgr. A. Frièovej,
Ing. P. Križanovi. Poïakovanie patrí aj firme Vèelco, s.r.o.
za sponzorské vo forme Vèeloviny, ktorou sme ponúkali
našich návštevníkov. Samozrejme bez podpory pani
starostky P. Hornáèkovej si nevieme úèas na ve¾trhu ITF
SLOVAKIATOUR ani predstavi.
Pre ve¾trh boli vytlaèené v obmedzenom náklade letáky
Š.Banièa a múzea Molpír a pripravované akcie. Zároveò
sme vytlaèili 400 ks kontaktných vizitiek.
Pred sebou máme ešte prípravu ve¾trhu v Prahe v dòoch
10. - 13. 2. 2011
KLASTROVINKY è.2 pre vás pripravil Anton Chrvala

