SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty:
Prezentácia Bratislavy v Budapešti 2018
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Budapešť, Maďarsko
Miesto konania:
Slovenský inštitút v Budapešti
Adresa: Rákóczi út 15, 1088 Budapest
Dátum od - do:
30.5.2018
Účastníci ZPC za BTB:
Ing. Alžbeta Melicharová, Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., Ing. Silvia Renácsová, Bc. Maroš
Plitko
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) v spolupráci so Zahraničným zastúpením CR
Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) a Slovenským inštitútom v Budapešti sa
predstavila pred médiami, cestovnými kanceláriami a odbornou verejnosťou v priestoroch
Slovenského inštitútu. Podujatie otvorila Soňa Jelínková, riaditeľka zahraničného zastúpenia
MDV SR pre Maďarsko, následne riaditeľka Slovenského inštitútu Ildikó Šipošová vo svojom
príhovore vyzdvihla výsledky spolupráce dvoch inštitúcií zodpovedných za propagáciu turizmu
a kultúry a pozvala prítomných na výstavu starých fotografií Bratislavy. Generálny riaditeľ
Sekcie cestovného ruchu MDV SR, Zoltán Kovács privítal účastníkov a vyzdvihol pozitívny trend
vývoja počtu návštevníkov a prenocovaní z Maďarska. Predsedníčka predstavenstva BTB,
Alžbeta Melicharová tiež prezentovala rast záujmu maďarských turistov o Bratislavu, čo
potvrdila aj aktuálnymi štatistickými údajmi. Rast počtu ubytovaných návštevníkov z Maďarska
za rok 2017 oproti predchádzajúcemu roku dosiahol takmer 7 % a pri prenocovaniach 4 %. Prvé
dva mesiace roku 2018 priniesli nadpriemerný nárast v prípade ubytovaných maďarských
turistov v Bratislave o 52,8 % a v počte prenocovaní + 37,8 %.
Novinky a podujatia letnej sezóny v Bratislave predstavila Silvia Renácsová, z oddelenia
marketingu BTB. Nakoľko maďarská klientela má dobré znalosti o pamiatkach a klasickej
ponuke Bratislavy a maďarský trh je pravidelne zásobovaný tlačovými správami o aktuálnych
dianiach v Bratislave, prezentácia sa sústredila na nové investície v oblasti turizmu (skywalk,
bikesharing, smart novinky, wifi a pod.), na aktuálne výročia 25. výročie Bratislavy ako hlavného
mesta a 150. výročie Múzea mesta Bratislavy a taktiež predstavila výber najzaujímavejších
podujatí nadchádzajúcej sa letnej sezóny s dôrazom na sériu programov v rámci Kultúrneho
leta a Bratislavských korunovačných dní. Pozornosť sa venovala aj predstaveniu hlavného
mesta ako 3. najzelenšieho mesta v rámci prieskumu svetových metropol. Účastníkov
zaujali možností trávenia voľného času v zelenom prostredí mesta pre rôzne vekové
a záujmové skupiny, nové investície ako domčeky v korunách stromov, rozhľadňa, cyklotrasy
a pod. Dunaj ako symbol spojenia dvoch hlavných miest Bratislavy a Budapešti ponúka tiež veľa
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príležitostí na spoznávanie mesta a športové vyžitie. Pozvali sme návštevníkov aj na konkrétne
podujatia spojené s vodou – napr. Slnovrat na Dunaji. V neposlednom rade sme vyzdvihli
výhody využitia turistickej karty Bratislava City & Region Card a oboznámili sme odbornú
verejnosť aj s aktuálnymi propagačnými kampaňami zameranými na zahraničie.
Medzi účastníkmi sme vyžrebovali výhercov balíčkov s propagačnými predmetmi a BC kariet.
Počas individuálnych rozhovorov so zástupcami maďarských médií a touroperátorov sme
poskytli ďalšie informácie o turistickej ponuke Bratislavy a každý účastník obdržal tlačovú
správu. S pomocou zastúpenia MDV SR bol už pred tlačovou konferenciou zverejnený článok
o Bratislave v odbornom časopise Turizmus & Vendég (Turizmus a Hosť), ktorý bol
distribuovaný počas prezentácie každému účastníkovi. Bezprostredne po prezentácii sa
postupne objavovali výstupy v printových a online médiách, TV a v rozhlase, napr.
https://turizmus.com/desztinaciok/pozsonyi-ujdonsagok-budapesten1157936?cikkcache&cikkelonezet=1
http://turizmusonline.hu/aktualis/cikk/bemutatkozott_pozsony

http://www.goutazas.hu/_site/cikkek/kulfold/pozsony-25-eve-lett-fovaros
Na konci prezentácie vystúpil aj Dr. Árpád Karsai, predstaviteľ Maďarského združenia Limes
o pamiatkach z rímskeho obdobia (Limes Romanus) pozdĺž Dunaja, medzi nimi aj na území
Bratislavy – Rusovce, Antická Gerulata.
Zúčastnené inštitúcie sa dohodli na pokračovaní spolupráce na maďarskom trhu pri
organizovaní novinárskych infociest, účasti na podujatí Pozsonyi Piknik a rozosielaní
pravidelných tlačových informácií.

Spracovala: Silvia Renácsová
Bratislava, 6.6.2018
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