
 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – podujatia: 

European City Breaks Press Event 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   

Amsterdam, Holandsko 

 

Miesto konania: 

Umiestnenie: St. Olofskapel in NH Collection Barbizon Palace in Amsterdam 
Adresa: Prins Hendrikkade 59-72, Amsterdam, NL 

 

Dátum od - do:  

3.4. – 5.4. 2017 

 

Účastníci ZPC za BTB:   

Maroš Plitko 

 

Údaje o podujatí:  

European City Breaks Press Event je medzinárodné podujatie konajúce sa každoročne 

v Amsterdame (v roku 2017 to bolo po šiestykrát) za účelom plánovaných stretnutí destinácii, 

leteckých spoločností, hotelových sieti a iných účastníkov v cestovnom ruchu s novinármi, 

bloggermi a vloggermi. Cieľom stretnutia je naplánovanie si možných presstripov individuálne 

alebo skupinovo za účelom propagácie destinácie. 

 

Medzi účastníkmi podujatia boli tieto subjekty: Perpignan, Oslo, Benidorm, NH Hotel Group, 

Salzburg, Leipzig, Troyes, Athens, Kassel, Namur, Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao, 

Dresden, Seville, Santa Cruz de Tenerife, Leeds, Dunkerque, Thessaloniki, Heidelberg, Palma 

de Mallorca, Karlsruhe, Cartagena, Brussels, Brno, Istanbul 

Novinárov a bloggerov tam bolo vyše 90. 

 

BTB sa na stretnutí zúčastnilo prvýkrát, no v rámci Slovenska tam v minulosti boli aj Košice. 

Bratislava od začiatku rezonovala v ušiach prítomných hostí, čo sa odzrkadlilo na veľkom 

záujme všetkých účastníkov, veľký záujem bol rovnako aj o materiály (malá Bratislava, 

sport&relax, rodina&deti, či zlatá Bratislava). Témy prezentácie boli prevažne na spomínané  

témy, no vyskytli sa otázky aj ohľadom MICE. Z kladených otázok bolo jasné, že o návštevu 

Bratislavy majú prítomní skutočný záujem, rovnako niektorí v nej už pracovne či súkromne 

boli, iní sa do nej v blízkej budúcnosti chystajú. Bratislava je stále vnímaná ako neobjavená 

destinácia, ktorú označili za „must see“ pri návšteve stredoeurópskeho regiónu. Najväčší 

záujem bol o gastronómiu, kultúrne podujatia a športové vyžitie v meste. 

 

Výsledkom stretnutia je plánovaný presstrip holandských novinárov a bloggerov, ktorým bude 

predstavená Bratislava a jej región v spolupráci s Bratislava Region Tourism v priebehu leta. 
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Vyhotovil: 
  

11.04.2017 .............................................. 
Bc. Maroš Plitko 

odd. PR a komunikácie BTB 

 

Schválil: 
  

11.04.2017 .............................................. 
Ing. Michal Foltýn 

vedúci odd. PR a komunikácie BTB 

 


