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SPRÁVA zo zahraničnej pracovnej cesty: 

 

ECM  SUMMER CONFERENCE LJUBĽJANA - TOMORROW – 

TODAY, 5. – 8. jún 2019 
 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta, štátu:   

Ljubljana, Slovinsko  

 

Miesto konania: 

Grand Hotel Union 

Miklošičeva 1, 1000 Ljubľjana 

Dátum od - do:  
5.6. - 8.6.2019 

 

Účastníci ZPC za BTB:   

Tomáš Koniar, Alžbeta Melicharová 

 

Informácie o konferencii: 

 

BTB ako člen združenia European Cities Marketing (ECM) sa zúčastnil letného stretnutia 

európskych miest, ktoré bolo zároveň valným zhromaždením všetkých členov. Okrem iných 

dôležitých bodov programu prebehla aj voľby členov predsedníctva a tiež v oľba nového 

prezidenta ECM. Ním sa stala Petra Stušek z organizácie Visit Ljubljana. Celé podujatie sa 

nieslo pod názvom „Tomorrow - Today“. 

 

Na podujatí sa okrem zástupcov množstva destinácií z Európy zúčastnili veľmi aktívne aj 

predstavitelia hostiteľského mesta vrátane primátora. Okrem vyše 25 prednášok a workshopov 

na tému budúcnosti a pozicioningu cestovného ruchu v mestách, boli odprezentované aj tzv. 

„best practise“ prístupy ku budovaniu produktu CR ako aj synergickosti stakeholderov 

v destinácii na príklade mesta Ljubljana. Počas záverečného programu vyslovili zástupcovia 

BTB vôľu pozvať vedenie mesta Ljubljana na tzv. study tour do Bratislavy, kedy by sa v rámci 

ich programu stratli aj s primátorom mesta a mohli si vzájomne vymeniť know-how pri 

budovaní trvaloudržateľného turizmu v hlavných mestách členských štátov EÚ. 

 

Program konferencie 

Streda 5. jún 2019: 

12:30 – 17:00   Knowledge Groups (sú určené len pre členov jednotlivých knowledge groups) 

17:00 – 18:45  Valné zhromaždenie ECM (Grand Hotel Union) 

19:30   Zhromaždenie sa na recepcii hotela Union 

20:00    Otváracia večera na zámku Ljubľjana (dress code: business casual) 
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Štvrtok 6. jún 2019 

8:00   Raňajky s prezidentom ECM (v prípade záujmu) 

9:00 – 16:45   Program konferencie 

19:45   Zhromaždenie sa na recepcii hotela Union 

20:00    Gala večera v Slovinskej národnej galérii (dress code: business casual) 

Piatok 7. jún 2019 

9:00 – 15:15   Program konferencie 

Sobota 8. jún 2019 

10:00 – 13:00  Sprievodný program – kanoe na rieke  

Miesto stretnutia: Gostilna Livada, Hladnikova 15, 1000, Ljubľjana 

 

 

Konkrétne PPT prezentácie sú k dispozícii v súbore: 

Y:\ECM_DCC_členstvo_iné\ECM\Prezentácie_Ljubljana 

 

Fotodokumentácia:  

           

  

         

                                          

file://///192.168.51.61/BTB/ECM_DCC_členstvo_iné/ECM/Prezentácie_Ljubljana

