SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty – podujatia:
Boknings Bolaget Meet&Travel
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Švédsko, Stockholm
Miesto konania: Operaterrassen at Karl XII:S torg in central Stockholm
Dátum od - do: 26.4. – 28.4. 2017
Účastníci ZPC za BTB: Nina Erneker, Jana Mičeková
Údaje o podujatí:
The Meet&Travel Event 2017 je jedným z najunikátnejších prezentačných & sales podujatí pre cieľové
trhy Škandinávie. Jedná sa o prezentačný večer, počas ktorého sa prezentujú výlučne iba destinácie
pred cieľovým publikom nákupcov zo Švédskych firiem. Organizátorom je spoločnosť Boknings Bolaget,
prestížna spoločnosť poriadajúca konferencie a eventy, ktorá ročne organizuje cez 5000 eventov.
Piaty ročník tohto úspešného podujatia ponúka možnosť osloviť kvalifikovaných buyerov, ktorí tvoria
jednu z najväčších devíz tohto konceptu.
BTB sa na podujatí zúčastnilo prvýkrát, no v rámci Slovenska tam v minulosti účastnilo SCB. Bratislava sa
prezentovala v rámci 16-tich subjektov (iba destinácie a aeorlinky) a tiež voucherom pre 2 osoby na
víkend v Bratislave pre 2 osoby.
Súčasťou prezentácie bola interaktívna hra na iPadoch, pričom pointa bola zodpovedať správne kvízovú
otázku a zaradiť sa tak do zlosovania o ceny.
Bartislava sa prezentovala nasledovným kvízom:
Which of these 4 statements is NOT TRUE?
1. Bratislava is accessible from two international airports within less then 40 minutes
2. People in Bratislava enjoy world’s fastest internet browsing experience
3. Bratislava is a new “European Detroit”
4. Bratislava is ranked no. 3 in Beer Price index in 2016
Pričom po zakliknutí správnej odpovede dostali doplňujúcu informáciu, že sme č. 1 v Beer price indexe!
podľa http://uk.businessinsider.com/cheapest-beer-around-the-world-2017-4
Vtipnou formou sme mali možnosť počas ca 1,5 bhodiny osloviť s naším posolstvom až 170 nákupcov.
Výsledkom participácie na tomto podujatí je zaradenie do katalógu Boknings Bolaget 2017 a oslovenie
potenciálnej cieľovej skupiny s relevantným posolstvom.
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fotodokumentácia:
https://www.facebook.com/pg/BokningsBolaget/photos/?tab=album&album_id=1716064031753391

Príloha: scan katalógu
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Vyhotovil a schválil:
3.05.2017 ..............................................
Nina Erneker
odd. MICE BTB
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