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SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – podujatia: 

31st ECM Summer School 2017 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   

Drážďany, Nemecko 
 

Miesto konania: The Westin Bellevue Hotel Dresden 

 

Dátum od - do: 26.8. – 30.8. 2017 
 

Účastníci ZPC za BTB:   Jana Mičeková  
 

Údaje o podujatí:  

Bratislava Tourist Board je členom medzinárodnej asociácie European Cities Marketing, 

ktorá okrem iných aktivít pravidelne organizuje pre svojich členov medzinárodné odborné 

konferencie na aktuálne témy v cestovnom ruchu. V roku 2017 sa konal 31. ročník ECM 

Summer School. Komplexné školenie pre mladých profesionálov v oblasti MICE. ECM letná 

škola je príležitosť lepšie pochopiť veľké vody meeting industry a je určená pre pracovníkov 

v Convention Bureau, kongresových centrách, airolinkách, hoteloch, DMC, PCO a Meeting 

Plannerov.   

 

Prednášajúci boli z rôznych oblastí MICE (IMEX group, CVB Berlín, CVB Bolzano, PCO 

Dublin, CVB Vienna, ICCA, TW tagungswirtschaft Nemecko (press) atd..) 

  

  
 
Program prednášok bol celodenný od 8:00 rána do 18:00 s prestávkami na obed. Hlavné 

témy prezentácií pojednávali o novodobých trendoch a javoch v Meeting industry, podľa 

ktorých pracujú CVB, DMC, PCO, meetings planneri. Poukazovali na dôležitosť štatistík 

a očakávanom smere MICE segmentu v ďalších rokoch.   
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Cieľom pracovnej cesty bola účasť zástupcu Jany Mičekovej na Letnej škole ECM, kde 

získala dôležité nové poznatky o MICE segmente, novinky, európske trendy, ale aj 

pomocou workshopov stáť zoči-voči reálnym situáciám a zvoliť správnu stratégiu pomocou 

odborných lektorov. 

Záver ECM Summer School bola prezentácia. 58 účastníkov bolo rozdelených do 4 skupín 

a na vypracovanie zadania mali 6hodín. Zadanie bolo veľké RFP, na ktoré sa odpovedalo 

BIDom, ktorý bol dôkladne spracovaný v podobe BID book a prezentácie. 

Po splnení a vyhodnotení výsledkov, účastníci dostali certifikát- CMP (Certified meeting 

professional) 

 

 Neodškriepiteľnou súčasťou letnej školy bolo aj získavanie relevantných kontaktov nielen 

zo susedných štátov, ale aj z USA a Canady,  možnosť výmeny poznatkov, skúseností a 

situácií v iných CVB, transfer know - how, networking ap.  
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Vyhotovil: 
  

6.9.2017 .............................................. 
Jana Mičeková 
odd. MICE BTB 


