SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty – podujatia:
32nd ECM Summer School 2018
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Thessaloniki, Grécko
Miesto konania: Hotel Porto Palace Thessaloniki
Dátum od - do: 24.8. – 29.8. 2018
Účastníci ZPC za BTB: Zuzana Valacsai

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 2018 sa konal 32. ročník ECM
Summer School. ECM letná škola je intenzívny vzdelávací program - komplexné školenie
pre mladých profesionálov v oblasti Meetings Industry, ktorý ponúka príležitosť uviesť sa do
problematiky kongresového cestovného ruchu, ukážky a analýzy konkrétnych prípadov zo
skúseností Európskych organizácií cest. ruchu, DMC a PCO, návrhy konkrétnych
dopytovaných riešení, účasť medzinárodných expertov a speakrov z oblasti MICE,
prednášky, workshopy a interaktívne panelové diskusie.
Účastníkov programu (študentov) bolo 62 z celého sveta, najmä predstavitelia európskych
mestských či celonárodných CVB a 16 členov fakulty Letnej školy (prednášajúcich) vrátane
odborníka na zdravý životný stýl a výživu.
Prednášajúci boli z rôznych oblastí Meetings industry (IMEX group, CVB Dublin, CVB
Bolzano, PCO Dublin, CVB Vienna, ICCA, TW tagungswirtschaft Nemecko (press) atd..) :
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Harmonogram školenia bol celodenný od 8:00 rána do 18:00 s prestávkou na obed
a krátkymi prestávkami na malé občerstvenie. Hlavné témy prezentácií pojednávali o
novodobých trendoch a javoch v Meetings industry, podľa ktorých pracujú CVB, DMC, PCO,
jednotlivé asociácie a meeting planneri. Poukazovali na dôležitosť štatistík a očakávaného
smerovania
Meetings
industry
v ďalších
rokoch.
Predposledný deň bola súčasťou programu site inspection hotelov, mestskej filharmónie
a budovy radnice v Thessalonikách a členmi fakulty Letnej školy zadaná prípadová štúdia
na vypracovanie bidu pre vedenie ECM Summer school z pohľadu destinácie mesta
Thessaloniki, ktorá sa uchádza o hosťovanie letnej školy, prezentácia bidu a itineráru site
inspection v Thessalonikách. Všetci účastníci boli rozdelení do 4 teamov. Každý team mal
danú obhliadku jedného priestoru, ktorého prezentáciu mal spolu s vypracovaným bidom a
podrobným itinerárom site inspection predniesť členom fakulty v posledný deň programu.
Účastníčka vyslaná BTB - Zuzana Valacsai – bola súčasťou výherného teamu, ktorý bol
ocenený za najlepšie vypracovaný bid a navrhnutý itinerár s najlepšou kreativitou a vecným
obsahom 
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Cieľom pracovnej cesty bolo získanie všeobecných a nových poznatkov z oblasti Meetings
Industry a európskych trendov, získavanie relevantných kontaktov nielen zo susedných
štátov, ale aj z USA, možnosť výmeny poznatkov, skúseností a situácií v iných CVB,
transfer know - how, networking.
Výstupom bol certifikát potvrdzujúci účasť na vzdelávacom programe, podmienkou
získania ktorého bola 100% účasť na celom programe (všetkých prednáškach,
workshopoch, diskusiách) a aktívna spolupráca na riešení prípadovej štúdie.
Fotodokumentácia a všetky prezentácie zo školenia vo forme ppt sú uložené na internom
úložisku BTB v sekcii 2018_MICE_ECM Summer School 2018

Vyhotovil:
3.9.2018 ..............................................
Zuzana Valacsai
odd. MICE BTB

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

