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SPRÁVA 
zo zahraničnej pracovnej cesty – veľtrhu: 

Ferien Messe Viedeň 2016 
 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   
Viedeň, Rakúsko 
 
Miesto konania: 
Messe Wien, Halle A  
Eingang A, Messeplatz 1 
1020 Wien 
 
Dátum od - do:  
14.1. – 17.1. 2016 
 
Účastníci ZPC za BTB:   
Alžbeta Melicharová, Tomáš Koniar, Alžbeta Szabóová, Veronika Rybárová, František 
Morong, Michal Foltýn, Jana Kačalová, Lucia Heinfling 
 
Údaje o veľtrhu:  

Ferien Messe Viedeň je medzinárodné podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším veľtrhom 
cestovného ruchu v Rakúsku. Veľtrh je zameraný na cestovanie, oddych a trávenie dovoleniek. Svoje 
služby tu predstavili cestovné kancelárie, tour operátori, jednotlivé svetové destinácie, oblastné 
organizácie a komerční vystavovatelia. Prvý deň bol určený odbornej verejnosti a ostatné dni boli 
otvorené pre širokú verejnosť.  Súčasne s Ferien Messe prebiehali v Messe Wien výstavy Vienna 
Autoshow.  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu sa na podujatí prezentovala vlastným stánkom 
spolu s oblastnou organizáciou Turizmus regiónu Bratislava a svojimi členmi - spoločnosťou Tour4U, 
s.r.o., Flora Tour, s.r.o., Be Cool, s. r. o. (spolu s Divokou vodou), galéria Danubiana a členmi BRT – 
Malokarpatské múzeum Pezinok, Mestské kultúrne a informačné stredisko Stupava a Región Senec. 
Vo vstupnom vestibule haly A (v ktorej bol umiestnený stánok Bratislavy a regiónu) zabezpečila 
propagáciu mesta pomocou veľkého reklamného banneru s témou fašiangov, pozývajúci do 
Bratislavy zažiť destináciu v čase množstva podujatí, organizovanom práve v tomto čase.  Vertikálny 
banner s rozmermi 216 x 435cm bol umiestnený na výťahovej šachte nasmerovaný hneď oproti 
hlavnému vchodu a dvoch bannerov vo forme podlahových nálepiek pri prvých dvoch pokladniach, 
komunikujúcim blízku vzdialenosť Bratislavy – obrázky v prílohe č.2. Zároveň bol vo vstupnej hale 
umiestnený ďalší banner s rozmermi 500x300cm nad vstupnými bránkami takisto s tematikou 
fašiangov – príloha č. 2. 

Súčasťou prezentácie a propagácie destinácie mesta a regiónu bol bohatý kultúrny program 
v podobe hudobných skupín reprezentujúcich atmosféru starého Prešporka, ktorá bola nosnou 
témou expozície BTB na tohtoročných veľtrhoch vo Viedni a ITF Slovakiatour v Bratislave. Bratislavu 
ako korunovačné mesto predstavil  Miroslav Vetrík s asistentkou v dobových kostýmoch, replikou 
Štefanskej koruny a s papierovými korunkami, v ktorých sa mohli návštevníci odfotiť a zobrať si ich 
domov. Na výstavisku sa pohyboval aj maskot Majstrovstiev Európy „Zimka“, prostredníctvom 
ktorého BTB promovala majstrovstvá, ktoré budú v Bratislave koncom januára. Región Bratislavy 
ponúkol do programu degustáciu vín od producentov vína z Bratislavy a regiónu. 
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 Viac o sprievodnom programe v prílohe č.1.  
V prvý deň navštívil našu expozíciu aj primátor mesta Bratislavy p. Ivo Nesrovnal.  
Verejnosť sa na stánku zaujímala najmä o program a zoznam kultúrnych podujatí, koncertov, 

vážnej hudby, program opery, cyklotrasy v meste a regióne ako aj o dopravu. Z materiálov bol záujem 
o mapy mesta, program Opery, mapy cyklotrás a komplexnú brožúru mesta Bratislavy (zlatá brožúra) 
veľmi obľúbenou bola brožúra Secret doors to Bratislava. Návštevníci mali záujem o konkrétne 
informácie a programy a podľa toho sa dá usúdiť, že Bratislavu poznajú a radi sa do nej vracajú. 

Na záver by sme chceli skonštatovať, že na veľtrhu  Ferien Messe bol dopyt po produktovej 
škále s možnosťou inej formy / ako koncertného/ trávenia voľného času v Bratislave. Tá v ponuke 
destinácie aj z radov našej členskej základne, až na výnimky ako je napr. /Prešporáčik/ dlhodobo 
absentuje. Ako bolo v úvode povedané súčasťou veľtrhu je  viacero tematických zón – napr. Zóna pre 
trávenie voľného času: Rodiny, Šport atď. do ktorých by sa mohli v budúcnosti priamo zapojiť aj 
členské prípadne aj nečlenské subjekty ponúkajúce napr. adrenalínové a športové zážitkové trávenie 
voľného času v Bratislave a blízkom okolí. V prípade účasti na veľtrhu cestovného ruchu Ferien  
Messe Viedeň 2017, by sme odporúčali byť partnerskou krajinou s využitím všetkých možností 
k tomu prislúchajúce, interaktívnym a priamym/online/ predajom produktovej ponuky služieb 
a balíkov z ubytovaním našej členskej základe spoločne s tour operátormi. 

 
Príloha č. 1 Umelecký sprievodný program 
Príloha č. 2 Fotodokumentácia 
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Príloha č. 1 

 
UMELECKÝ PROGRAM FERIEN MESSE WIEN  

ZÁMER: 
 
PONÚKNUŤ NEVŠEDNÝ UMELECKÝ ZÁŽITOK z NÁVŠTEVY HLAVNÉHO MESTA a CELÉHO REGIÓNU.  
Ten plánujeme dosiahnuť navodením príjemnej atmosféry starej Bratislavy a  BRATISLAVSKEJ  
KAVIARNE: u Messerschmidta, ktorá je pomenovaná po slávnom, svetovo uznávanom sochárovi, 
ktorý žil a tvoril na sklonku svojho života v Bratislave. Kaviareň je aj v súčasnosti obľúbeným  miestom 
stretávania  sa  rôznych ľudí. Aj pre nás je to ideálne miesto na vykreslenie a prelínanie sa krátkych 
príbehov odohrávajúcich sa na jednej strane v súčasnosti, na strane druhej v historicky, časovo 
neohraničujúcom priestore.  

 
HARMONOGRAM HUDOBNÉHO PROGRAMU PRE FERIEN-MESSE 2016 
Predpokladaná je 30 minútová produkcia každého umelca 

 
Messe Viedeň,  program: štvrtok  14 .01.2016, Hala A 0605 
Počas celého dňa prezentácia korunovácií  v Bratislave/ M. Vetrík 
10.30h – Funny Fellows /hudobná produkcia 
11.30h  - M. Matejčík/ harfa 
13.00h  - Funny Fellows/ hudobná produkcia 
14.00h – M. Matejčík/ harfa 
15.00h – Funny Fellows / hudobná produkcia 
15.45h – Funny Fellows/ hudobná produkcia 
17.00h – M. Matejčík/ harfa 
 
Messe Viedeň, dramaturgia: PIATOK 15.01.2016 
Počas celého dňa prezentácia korunovácií  v Bratislave/ M. Vetrík 
10.30h - Saxophone Syncopators/ hudobná produkcia 
11.30h -  trio Preßburger klezmer Band/ hudobná produkcia 
12.30h - Saxophone Syncopators/ hudobná produkcia 
13.30h - trio Preßburger klezmer Band / hudobná produkcia 
14.30h - Saxophone Syncopators/ hudobná produkcia 
15.30h - trio - Preßburger Klezmer Band/ hudobná produkcia 
16.30h - Saxophone Syncopators/ hudobná produkcia 
17.30h  -trio Pressburger Klezmer Band 
 
MESSE Viedeň, program SOBOTA, 16.01.2016 
Počas celého dňa prezentácia korunovácií  v Bratislave/ M. Vetrík 
10.30h  M. Matejčík/ harfa 
11.30h - FUNNY  FELLOWS/ hudobná produkcia 
12.30h - FUNNY  FELLOWS / hudobná produkcia 
13.30h - M. Matejčík / harfa 
14.30h - FUNNY FELLOWS/ hudobná produkcia 
15.30h - FUNNY FELLOWS/ hudobná produkcia 
16.30h  - M. Matejčík/ harfa  
17.30h - M. Matejčík/ harfa  
 
Messe Viedeň, program Nedeľa 17.01.2016 
Počas celého dňa prezentácia korunovácií  v Bratislave/ M. Vetrík 
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10.30h - trio Pressburger Klezmer Band 
11.30h - trio Pressburger Klezmer Band 
13.30h - trio Pressburger Klezmer Band 
15.30h – trio Pressburger Klezmer Band 
 

Príloha č. 2 
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Spracovala: 18. 1. 2016 
Mgr. Alžbeta Szabóová  
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