
                                                                                                                 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 14.06.2016 

Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava 

 

 

Prítomní:  A.Melicharová, L.Novacká, S.Svoreňová, M.Volek, P.Petrovič, A.Smik, 

 

Neprítomní – ospravedlnení : M.Naď,  J.Buocik, 

Za DR BTB:  M.Farkaš  
Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných 
členov predstavenstva BTB. 

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB: 

1. Informácia DR BTB o sťažnosti člena Divoká voda  

2. Stretnutie s vedúcou odd. kultúry na Mest. Časti Staré mesto s pani Janegovou 

3. Marketingový plán BTB na jún až august 2016  

4. Prerokovanie spolupráce na projektoch  Račianska Frankovka, Festival Divoká voda 

a Bratislava City Downhill  

5. Informácia právnej zástupkyne BTB o stanovisku MDVRR SR k Stanovám BTB  

6. Zmluvy a kontrakty nad 10.000,- EUR v zmysle Stanov BTB Čl. X. bod 9 pís. g)  

7. Realizácia VO pre BTB na zabezpečenie činností verejného obstarávateľa  

8. Prieskumy a komunikačná stratégie BTB – výber dodávateľa  

9. Informácia o spolupráci s oz TwinCityLive – obdobie poskytovania informačných 

služieb  

10. Vyhodnotenie realizácie koncepcie BTB do toku 2020 – úloha v zmysle z PPP zo dňa 

6.4.2016 -  „vypracovať harmonogram dlhodobo neriešených problémov 

organizácie z koncepcií“ s termínom do 15.7.2016  

11. Informácia o hlasovaní členov P-BTB k materiálu „Zmena rozpočtu kocr BRT na rok 

2016“  

12. Rôzne 

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Bod č. 1 Informácia DR BTB o sťažnosti člena Divoká voda  

DR BTB prešetrila Výzvu na kontrolu poskytnutia finančných prostriedkov na podporu 
festivalu Divoká Voda (ďalej „sťažnosť“) zástupcu Areálu Divokej Vody, ktorá bola na BTB 
doručená podaním zo dňa 11.4.2016. Sťažnosť sa týka sa zmluvy medzi BTB a Tour4U, junior, 

s.r.o. zo 4.7.2014, K uvedenému iniciovala BTB stretnutie medzi vtedajším štatutárom BTB, 
zástupcami spoločnosti Divoká voda, s.r.o. a Tour4U, junior, s.r.o.. Individuálne snahy vyriešiť 
spor sa konali aj na pôde BTB, až nakoniec v Zmysle Stanov BTB (čl. XI. 9. j) bola sťažnosť 
postúpená DR BTB. V zmluve sa spoločnosť Tour4U, junior, s.r.o. prehlasuje za organizátora 
Festivalu Divoká voda. Hodnota kontraktu je 8.000,- EUR. Správa o šetrení DR BTB bola 

predložená P-BTB. 

Uznesenie č.  1/14062016: P-BTB schvaľuje, že pokiaľ sa v uvedenej veci do 30.6.2016 

nevyskytnú žiadne nové skutočnosti, bude zo strany BTB podané trestné oznámenie na 

neznámeho páchateľa v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o spolupráci a propagácii 
uzatvorenej medzi BTB a Tour4U, junior, s.r.o. zo dňa 4.7.2014. Z: JUDr. Lucia Královičová, T: 

do 30 dní 
Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6 , Proti:  0 , Zdržal sa:  0,  

 

 

 

Bod č. 2 Stretnutie s vedúcou odd. kultúry na Mest. časti Staré mesto s pani Janegovou 

PP-BTB pozvala na rokovania predstavenstva Mgr. Ľubicu Janegovú, vedúcu odd. kultúry na 
mestskom úrade Starého mesta. Ide o plnenie vôle P-BTB spolupracovať s mestskou časťou 
Staré mesto, niekoľkokrát deklarované v listoch na starostu mestskej časti Staré mesto. Na 
rokovaní pani Janegová deklarovala záujem spolupracovať s BTB, nakoľko Staré mesto je 
prvým a veľakrát aj posledným kontaktom so Slovenskom. Všetci členovia P-BTB vyjadrili 

nadšenie, že začala spolupráca medzi mestskou časťou a BTB. Zo strany pani Janegovej bolo 

uvedených viacero návrhov na spoluprácu prevádzkového charakteru.  Pán Petrovič, 
podpredseda BTB sa vyjadril,  že ide o marketingovú organizáciu, ktorá sa v prvom rade stará 
o propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie. Prof. Novacká tiež deklarovala 
pripravenosť spolupracovať hlavne dostať spoločné aktivity do budúcoročného plánu práce 
BTB. Pán Volek je rád, že je tu  vôľa spolupráce, ktorú BTB prejavilo sa pretavila do 
konkrétnych krokov.  Všetci členovia P-BTB a pani Janegová súhlasili s návrhom, že 

v budúcoročnom pláne sa ocitnú spoločné projekty. Tento rok by sme začali komunikovať 
prvý spoločný projekt. 

 

 

Bod č. 3 Marketingový plán BTB na jún až august 2016  

Marketingový plán práce BTB na jún až august (Príloha č. 1) bol členom P-BTB zaslaný deň 
vopred a prezentoval ho VR-BTB. Člen P-BTB pán Smik sa pýtal na podrobnosti k obstaraniu 

fotografií. Všetci členovia P-BTB vyjadrili záujem o viac detailných informácií k jednotlivým 
aktivitám. PP-BTB zaviaže šéfa marketingu Moronga, aby informoval garanta pre marketing 

pána Smika o postupe pri jednotlivých projektoch. L.Novacká navrhla usporiadanie campu 
pre mladých fotografov v budúcom kalendárnom roku s cieľom získať autorské diela nových 
fotografií bez poplatkov. K celému plánu práce na júl a august bola rozsiahla diskusia s VR-

BTB. Pán Smik je ochotný sa stretnúť so šéfom marketingu a aj so šéfom komunikácie 



                                                                                                                 

a usmerniť ich, ako formulovať informácie do plánu činnosti, aby to bolo pre členov 
predstavenstva viac zrozumiteľné. Pán Volek žiada šéfa komunikácie, aby s ním odd. PR 

komunikovalo infocesty, ktoré BTB realizuje alebo na nich participuje. Pán Petrovič navrhol, 
aby podklady k plánom práce boli formulované tak, aby aj členovia komôr rozumeli tomu, 

prečo sa určité projekty realizujú. Výkonná zložka BTB sa zaväzuje komunikovať väčšie 
projekty s jednotlivými gestormi pred zasadnutiami P-BTB.  

Uznesenie č.  2/14062016: P-BTB zobralo na vedomie marketingový plán práce BTB na jún až 
august 2016.  

Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6 , Proti:  0 , Zdržal sa:  0,  

 

 

 

Bod. 4 Prerokovanie spolupráce na projektoch  Račianska Frankovka, Festival Divoká voda 
a Bratislava City Downhill  

Jednotlivé žiadosti organizátorov nadregionálnych a medzinárodných podujatí boli vytlačené 

k dispozícii na zasadnutí P-BTB. Projekt BA City Downhill a Račianska Frankovka boli zaslané 

mailom pánovi Naďovi, gestorovi z predstavenstva k podujatiam. Sú formulované v súlade so 

schválenými pravidlami spolupráce na podujatiach 

(http://btb.visitbratislava.com/spolupraca-organizatormi-podujati/) a obsahujú 

aproximatívne rozpočty, prehlásenia o jedinečnosti uvedených projektov a výpisy z orsr. 

S jednotlivými organizátormi budú uzatvorené zmluvy o spolupráci v zmysle schválených 

pravidiel.  

Uznesenie č.  3/14062016: P-BTB súhlasí, že BTB bude spolupracovať na uvedených 

projektoch, štandardne v zmysle prijatých pravidiel a finančne v nasledovnom rozsahu: 

1. Festival Divoká voda:  BTB zabezpečí kyvadlovú dopravu prostredníctvom spoločnosti 
LOD max. do výšky finančného plnenia 5.760,-EUR bez DPH 

2. Festival Račianska Frankovka: BTB zabezpečí obstaranie technického zastrešenia 

prezentačných stánkov vrátane podláh a ukotvenia na podujatí max do výšky 
finančného plnenia 3.300,- EUR bez DPH 

3. Bratislava City Downhill: BTB zabezpečí realizáciu Pumptrack arény do výšky 
finančného plnenia max 6.300,- EUR bez DPH. 

P-BTB recipročne očakáva prezentáciu destinácie Bratislava a BTB ako spoluorganizátora 
podujatí vo všetkých komunikačných výstupoch a tiež ďalšie individuálne plnenia podľa 
charakteru akcie, ktoré budú presnejšie špecifikované v zmluve o spolupráci. 

Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6 , Proti:  0 , Zdržal sa:  0,  

 

Bod č.5 Informácia právnej zástupkyne BTB o stanovisku MDVRR SR k Stanovám BTB  

P-BTB po prerokovaní stanoviska MDVRR SR z 31.5.2016 (Príloha č. 2) k Stanovám BTB 
prijíma nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č.  4/14062016: P-BTB poveruje právnu zástupkyňu BTB osloviť Sekciu CR MDVRR 

SR a Sekciu legislatívno-právnu MDVRR SR k rokovaniu, ohľadom vyjasnenie si stanovísk 
a možných riešení tejto situácie. T: do 21.6.2016 

Hlasovanie: Prítomní:  6, Za:  6 , Proti:  0 , Zdržal sa:  0,  



                                                                                                                 

Bod č. 6 Zmluvy a kontrakty nad 10.000,- EUR v zmysle Stanov BTB Čl. X. bod 9 pís. g)  

Zoznam zmlúv nad 10.tis EUR bol zaslaný členom P-BTB deň vopred. Všetky zmluvy sú 
zverejnené na webovom sídle BTB. Členovia predstavenstva si vyžiadali viac informácií 
k obsahu, prípadne k obstaraniu jednotlivých zmlúv, preto sa prerokovanie tohto bodu 
presúva na najbližšie rokovanie P-BTB. 

 

 

Bod. č. 7 Realizácia VO pre BTB na zabezpečenie činností verejného obstarávateľa  

PP-BTB informovala členov P-BTB, že výkonná zložka nevie postupovať pri plnení plánu práce 

natoľko pružne ako by potrebovala. Dá sa povedať, že komunikácia s odd. VO Magistrátu hl. 

mesta SR je takmer nulová. BTB nedostáva odpovede na maily, nevie sa jednotlivým 

zamestnancom odd. dovolať, ich prítomnosť v BTB je od marca 2016 nulová, takto nie je 

možné očakávať zo strany BTB plnenie plánu práce. PP-BTB niekoľkokrát žiadala PP-BTB 

uvedené odd.VO, aby informovalo predstaviteľov vedenia mesta, že nestíhajú resp. 

nevykonávajú svoje povinnosti z navrhovanej príkaznej zmluvy, ktorá bola zo strany štatutára 

BTB podpísaná a doručená na KP, ale nikdy sa jej podpísaná verzia zo strany mesta nevrátila 

do BTB. Na malé zákazky bola na čiastočný úväzok v BTB zamestnaná jedna osoba, ktorá však 

už nemá záujem o závislú činnosť nakoľko rozbieha súkromnú prax v tejto oblasti. PP-BTB 

o uvedenej zlej spolupráci s odd. VO informovala vedenie mesta. Preto P-BTB rozhodlo 

o obstaraní služieb VO pre BTB.  

Uznesenie č.  5/14062016: P-BTB súhlasí s obstaraním služieb VO pre BTB v rozsahu zákazky 
s nízkou hodnotou, t.j. do 20.000 EUR štandardne v zmysle Zákona o VO. Z: PP-BTB, T: do 30 

dní 

Hlasovanie: Prítomní:   6, Za: 6, Proti:  0, Zdržal sa: 0,  

 

 

 

Bod č. 8 Prieskumy a komunikačná stratégie BTB 

Uznesenie č.  6/14062016: P-BTB súhlasí s obstaraním služieb dodávateľskej spoločnosti na 
vykonanie prieskumu, ktorý má byť podkladom k vypracovaniu komunikačnej stratégie CR. 

Z: PP-BTB T: do 30 dní 

Hlasovanie: Prítomní:   6, Za: 6, Proti:  0, Zdržal sa: 0,  

 

 

Rokovanie k bodom 9 a 10 sa presúva na najbližšie rokovanie P-BTB. 

 

Bod č. 11 Informácia o hlasovaní členov P-BTB k materiálu „Zmena rozpočtu kocr BRT na 

rok 2016“  

PP-BTB informovala členov predstavenstva, že sa k materiálom na VZ krajskej organizácie CR 
BRT, ktoré boli zaslané zo strany BRT len dva dni vopred a následne postúpené členom 



                                                                                                                 

predstavenstva, hlasovalo per rollam, a mandát na hlasovanie za zmenu rozpočtu kocr BRT 
mailom udelili 7 členovia P-BTB (Melicharová, Petrovič, Buocik, Svoreňova, Novacká, Naď 
a Smik). Zápisnica z uvedeného VZ BRT, na ktorom sa zúčastnili predsedníčka a podpredseda 

predstavenstva BTB nie je k dnešnému dňu k dispozícii. 
 

 

Bod č. 10 Rôzne  

Nakoľko predstavenstvo BTB hľadá spôsob ako sa čo najviac informovať o podstate práce 
výkonnej zložky BTB a o detailoch obsahu jednotlivých aktivít tak v oblasti marketingu ako 

i PR rozhodlo P-BTB, že nasledovné júlové zasadnutie, o termíne ktorého dá mailom hlasovať 
PP-BTB (13. alebo 20.7.2016) sa uskutoční doobeda od 9.30 hod, nakoľko je potrebné, aby 
boli prítomní zamestnanci back office BTB k vysvetleniu všetkých otázok zo strany P-BTB. 

 

 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová    _______________________________ 

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič       _______________________________ 



Plán marketingovo – komunikačných  aktivít (oddelenie 
marketingu a eventov, PR a komunikácie a MICE)

jún - august 2016

Materiál na rokovanie predstavenstva BTB 14.06.2016



1. Update aplikácie
Aktualizácia mobilnej aplikácie na verziu 2.0 (nová aplikácia), pri ktorej dôjde k zmene dizajnu, funkcionalít a zároveň nového moderného jadra, ktoré zabezpečí 
rýchlejší a plynulejší chod a prispôsobenie aplikácie na moderných zariadeniach. 
Financovanie na základe rámcovej zmluvy na úpravy webu a aplikácií Suma: cca 6000 EUR, položka 1.3.7

2. Príprava a realizácia obstarávania na dodanie tématikých fotografií na kampaň 2017
Za účelom príprav budúcoročnej tematickej a kreatívnej kampane, máme v pláne pripraviť súťaž návrhov, na základe ktorej si vyberieme najvhodnejšie kreatívne 
spracovanie kampane ku ktorej bude potrebné zabezpečiť vhodné tematické fotografie.
Suma do 7000 EUR, položka 1.3

3. Vytvorenie sekcie SK PRES na webe a v aplikácii.
Pri príležitosti Slovenského predsedníctva v rade EU bude na webe www.visitbratislava.com vytvorená samostatná sekcia, v ktorej budú okrem praktických a užitočné 
informácií aj produktové balíčky, ktoré nám poslala členská základňa.  

4. Press tripy a infocesty
Kontinuálna príprava, priebežne sa pracuje na viacerých infocestách:
Ryanair – nemeckí novinári – Presstrip novinárov určený pre novinárov zaujímajúcich sa o historické témy, my im poskytneme tému korunovačnej Bratislavy. (23.-
26.6.).
Taiwanskí touroperátori prídu do Bratislavy, kde im poskytneme ubytovanie a večeru – v spolupráci so SACR (26.-27.6.).
Brazilský famtrip – korunovačné slávnosti prehliadka mesta, ubytovanie a strava v spolupráci so SACR a MINDOP (26.-27.6.).
Maďarskí novinári – Korunovačná téma. (23.26.6.).
ARD – nemecká televízia – Program pripravovaný televíziou ARD sa venuje životu ľudí plaviacich sa na výletnej lodi na Dunaji. V rámci programu navštívia Bratislavu a 
ukážu, čo sa tu dá robiť v ten čas, ktorý tu loď kotví. dlhšie časové obdobie.
The Sun/Qatar – anglický novinár – Všeobecný záujem ukázať Bratislavu ako mal moderné mesto s bohatou históriou. Momentálne rokujeme o najvednejšom 
termíne. 
Anglický novinár venujúci sa cestovaniu rodín s deťmi a cestovaním so psami. Momentálne rokujeme o najvednejšom termíne. 
Famtrip nemeckých touroperátorov – Nočná prehliadka mesta s možnosťami zabaviť sa. (1.10.)
Suma: do 5000 EUR, položka 4.1

5. Tlačová konferencia na tému „pripravenosť Bratislavy na SK PRES z pohľadu CR
Spolu s hlavným mestom Bratislava sa dňa 13.6. koná tlačová konferencia, kde bude BTB prezentovať všetky aktivity spojené s prípravou na SK PRES.

6. Príprava tlačových správ na relevantné témy počas obdobia jún – august (SK PRES, Otvorenie InfoPointu v Hainburgu kampaň, nové video BCC, fotopoint...).



7. Kontrola a prispôsobovanie kampane na rakúskom, nemeckom a belgickom trhu
1. 5. bola spustená outdoor o pár dní neskôr online komunikačná kampaň na cieľových trhoch. Nakoľko je online prostredie veľmi variabilné a výsledky vidíme v 

reálnom čase, musíme v počas celej dĺžky trvania kampane pružne reagovať a upravovať nastavenie tak, aby sme dosiahli čo najväčšiu efektivitu. 

8. Spolupráca na podujatí Bratislava City Downhill
V termíne od 22.-25.6. sa v Bratislave koná 2. podujatie zo svetovej série mestských zjazdov  s názvom „Bratislava City downhill“ so sprievodným podujatím 
„Pumptrack“. Podujatia sa zúčastní svetová Bratislave aj prenocuje. Pre zahraničných novinárov máme v pláne pripraviť infocestu. Plnenie zo strany BTB je zabezpečenie 
sprievodného podujatia a to „Pšpička jazdcov na downhillových bicykloch, ktorí na seba pútajú pozornosť svetových médií. Séria ďalej pokračuje v Čile, Španielsku a 
Mexiku. Predpokladaná návštevnosť podujatia počas samotného dňa pretekov je 20 000 návštevníkov nielen z Bratislavy a Slovenska, ale aj prihraničných regiónov a 
zahraničia, s predpokladom, že určitá časť z nich v Pumptrack dráhy“ (špeciálna cca 60m dlhá dráha pre bicykle, kolobežky alebo skateboardy), ktorá bude umiestnená 
na 3 dni na námestí M.R.Štefánika. Plnenie zo strany organizátora, je propagácia Bratislavy na všetkých výstupoch – a to hlavne videpozvanká, zostrih z podujatia, 
propagácia na trati, na webeovej stránke atď.
Suma: 7500 EUR, položka 3.1.

9. Spolupráca na podujatí Jahodvoé dni
Podujatie sa zaraďuje do svetovej série mestských zjazdov Cieľom podujatia je prezentovať Bratislavu ako destináciu kvalitnej kuchyne s tradíciou a priblížiť jedinečný 
gastronomický zážitok čo najširšej verejnosti. Termín konania podujatia je 28.4.-30.4.2016.
BTB sa zapojením do podujatia stáva spoluorganizátorom, čo umožňuje propagáciu Bratislavy prostredníctvom brandingu stanu destinačným logom a webom 
a umiestnením banneru na webovú stránku organizátora s preklikom na www.visitbratislava.com. BTB na svoje náklady zabezpečí úhradu za užívanie verejného 
priestranstva v mieste konania podujatia – Primaciálne námestie.  
Suma: do 500EUR, položka 3.1.

9. Propagácia v livestylových magazínoch spoločnostu Ringier Axel Springer
Vo vybraných periodikách budú uverejnené PR články zamerané na propagáciu Bratislavy, členskej základne, podujatí, a BCC karty.
Financovanie na základe zmluvy podpísanej v mesiaci máj, položka 1.3

10. Inzercia  a dodanie publikácie BRATISLAVA – sprievodca regiónom
Daná publikácia bude súčasťou ponuky TIC, kde bude poskytovaná ako komplexný sprievodca pre návštevníkov v náklade 15 000ks na naše účely počas 1 kalendárneho 
roka s 1. dodaním v júni.  Distribúcia je taktiež zabezpečená na relevantných miestach pre návštevníkov. (hotely, Letisko, SACR, ŽSSK, NDS infopoint...). V publikácii 
chceme odporomvať naše produkty (BCC/ APP/ prehliadky BA/BAGOCLASS).
Suma: príprava dohody s plnením max do 5 000 eur, položka 1.1.3



11. príprava jesennej online/outdoorvej kampane
Cieľom je zvýšenie návštevnosti počas jesenného obdobia prostredníctvom tém ako kultúra, história, gastronómi a víno.
Suma: do 10000 EUR

12. Propagácia BCC karty
Rozšírenie propagácie karty o nový videospot, ktorý budeme komunikovať prostredníctvom online kampane na cieľových trhoch.
Suma: cca 1000 EUR, položka 3.1

13. Spolupráca s braislavským letiskom
Spoločná propagácia Bratislavy v spolupráci s leteckou spoločnosťou Flydubai. Reklama bude umiestnená v digitálnych paneloch zabudovaných v sedadlách liniek 
spoločnosti Flydubai.

14. Funtoro obrazovky – Slovak Lines 
Výber objektov, ktoré budeme propagovať v autobusoch Slovak Lines na linke Viedeň – Bratislava a vytvorenie vhodného obsahu.

15. Produktový a informačný newsletter, preklad stránky visitbratislava.com/ španielčina a  francúzščtina



16.Príprava produktových brožúr: zadaní pre autorské spracovanie textov a dodanie fotografií
Gastro, pivárne,  malý sprievodca BA
Suma: 9 000 EUR, položka: 1.1.1, 1,1,2

17. Informačno-navigačné systémy: marec  – jún - Prieskum trhu na grafický návrh, výrobu a inštaláciu 2 ks podsvietených „i“ na budovu TIC na Klobučníckej ulici 2, 
zabezpečenie realizácie vyššie uvedených prác. Katalogizácia existujúceho značenia v meste – minismerovníky a citylighty – návrh na repasáciu a doplnenie v spolupráci 
so Slovenskou spoločnosťou sprievodcov CR, výmena mapových podkladov v citylightoch,  postúpenie návrhu na Magistrát hl. mesta SR za účelom odkomunikovania  a 
realizácie spoločnosťou J.C.Decaux. Kapitoly: 1.1.1., 1.4.3., 2..1.1, 5,1.1.

18. Kooperácia so ŽSR, ZSSK, Slovak lines - príprava informačných centier k  SK PRES,  zámerom je zriadenie infopointov na prístupových bodoch  v čase predsedníctva, tiež 
odpromovanie produktov ako BCC, webového portálu a pod. v priestoroch vstupných bodov

19. Príprava  projektovej dokumentácie  VO,  k iformačno – dotyková obrazovka, do TIC -u,+  infopointy, vlaková stanica BA – Petržalka,  Infocentrum Hlavná stanica ai 
Kapitoly: 2.1.3, 5.1.2,  5.1.3 ,cca  cca 20 000EUR

20. Príprava VO , merkantil , info pulty, prezentačné steny, stánky,  zabezpečenie  a administratívne sprocesovanie VO, slúžiace na zabezpečenie  prezentačných materiálov, 
stánku, pultov a stojanov pre potreby BTB. Kapitoly: 1.4.1

21. Príprava tematického spotu k podpore predaja BCC , Príprava   prezentačného spotu a tématickej brožúry PRÍRODA – DUNAJ / produkt BTB/ , jún

kapitola :1.1.5, cena  7200 EUR, 1.1.7

22. Príprava   prezentácií destinácie v nemeckom ULME/ DONAUFEST / realizácia Júl 2016, kapitola: 1.2.4

23. Príprava komunikačného manuálu pre MICE stakeholders – za účelom zjednotenia komunikácie všetkých úrovní pri propagácii BA = SJ /AJ + vizuálna identita použiteľná 
pre komunikáciu stakeholderov cez vlastné kanály, zadanie grafiky vysúťaženému dodávateľovi 

24. Prieskum PHZ na poskytnutie poradenských služieb poskytovateľa zameraných na kongresový cestovný ruch na rok 2017

25. Príprava podkladov a VO k veľtrhu The Meetings Show, ktoré sa koná v dňoch 14.-16.6. v Londýne, účasť 1 os. 

26. 27. Follow up pozývacieho procesu na MICE Fam Trip v auguste, html pozvánky na Fam trip , direct mail na adresy získané na v eľtrhoch



29. Príprava a realizácia PHZ  a  dokumentácie  k VO,  k iformačno – dotyková obrazovka, do TIC -u,+  infopointy, vlaková stanica BA – Petržalka,  Infocentrum Hlavná 
stanica ai Kapitoly: 2.1.3, 5.1.2,  5.1.3 ,cca  cca 20 000EUR

30. Podpora  podujatí Festval Divokej vody, Korunovačné slávnosti Bratislava , 31. 32. Príprava  podkladov k vytvoreniu Korunovačného  video pointu v Michalskej veži,  
predpokladané výdavky  technickej časti  7 500 EUR , kapitola 1.1.6 

32.Príprava  podkladov k VO  na zabezpečenie tlačiarenských služieb  ,: EKS vzhľadom ku potrebám, kapitola: 1.1.4

33. Príprava podkladov k VO na vytvorenie MICE videa – koncept videa, lokácie, spolupráca

34. Príprava podkladov pre účasť na B2B podujatí Automotive Slovakiaring 2016 – MICE komora, B2B matchng, forma spolupráce je štádiu negociácie

35. Príprava podkladov a zber MICE relevantných štatistických údajov z hotelov

36. Príprava prezentácie destinácie v  hlavnom meste  ČR  PRAHA ( 1.2.2)  

37. Príprava  maretingovo – komunikačnej stratégie pre rok 2017

38.Príiprpava komunikačno – prezentačnej  stratégie BTB  na veľtrhoch CR  2017








