SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty:
Prezentácia Bratislavy na podujatí Streetlife Wien 2019
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Viedeň, Rakúsko
Miesto konania:
Babenbergerstraße a Mariahilfer Straße
Dátum od - do:
14. 9. – 15. 9. 2019
Účastník ZPC za BTB:
Mgr. Jana Kačalová
Rakúsky trh vzhľadom na geografickú blízkosť a relevantnosť ponuky patrí medzi prioritné trhy
pri propagácii turistickej ponuky Bratislavy v zahraničí. S cieľom zvýšiť informovanosť
obyvateľov a návštevníkov Viedne o turistickej ponuke Bratislavy sa zástupca TIC BTB
zúčastnil
na
dvojdňovom
open-air
podujatí
s názvom
„Streetlife
Wien“
(https://www.streetlife.wien/) vo Viedni.
Tento festival je organizovaný a zastrešovaný agentúrou Mobilitätsagentur Wien GmbH
(https://www.mobilitaetsagentur.at/), ktorá bola založená v roku 2011 s cieľom výrazne zvýšiť
podiel cyklistov a chodcov na viedenských cestách a chodníkoch so zámerom zabezpečiť
udržateľnú dopravu vo Viedni, ako aj prispieť k ochrane životného prostredia. S týmto účelom
iniciuje budovanie nových chodníkov a cyklotrás a zameriava sa tiež na zvyšovanie
informovanosti o týchto možnostiach medzi obyvateľmi Viedne. Festival Streetlife Wien bol
teda zameraný na ekológiu v širokom slova zmysle – od dopravy, cez potraviny, až po
ochranu životného prostredia a pomoc ľuďom v krajinách tretieho sveta. Počas celého
festivalu bol zabezpečený bohatý sprievodný program, čím bolo podujatie zaujímavé pre
všetky vekové kategórie (najmä ale pre ľudí v mladom a strednom veku). Hlavným mottom
festivalu bolo premeniť zmienené dve ulice (Babenbergerstraße a Mariahilfer Straße) na jednu
veľkú obývačku, kde by sa cítili príjemne všetci návštevníci.
Ďalšou významnou súčasťou podujatia bol bohatý program pre deti, v rámci ktorého sa mohli
zúčastniť workshopov – ako napr. pripraviť si ručne robené mydlo, vyskúšať si dláždiť chodník
dlažobnými kockami či precvičiť si svoje zručnosti v udržaní rovnováhy na rôznych
akrobatických pomôckach. V tejto súvislosti veľmi vhodne do programu festivalu zapadli
umelci – chodúliari, ktorí reprezentovali Bratislavu, bratislavský región, ako aj celé Slovensko,
upozorňovali okoloidúcich na náš stánok, pomocou nadrozmernej makety propagovali
turistickú kartu Bratislava City&Region Card. Svojimi originálnymi vstupmi pútali pozornosť tak
detí, ako aj dospelých a počas svojich vystúpení patrili medzi atrakcie, ktorým bola venovaná
najväčšia pozornosť.

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

Dôležitou súčasťou programu boli tiež koncerty rôznych žánrov na viacerých miestach, čo
pritiahlo najmä mladú generáciu.
Priestor pre prezentáciu Bratislavy bol v centrálnej časti na rohu Babenbergerstraße
a Elisabethstraße, neďaleko hlavného pódia, gastrozóny a v rámci priestoru, kde prebiehal
program pre deti, čo spolu pritiahlo mnoho návštevníkov. Išlo o spoločnú prezentáciu
Bratislavy, bratislavského regiónu a celého Slovenska – na základe fungujúcej spolupráce
medzi BTB, BRT a MDV SR. Zabezpečený bol brandovaný prezentačný infostan
s propagačnými materiálmi v nemeckom a anglickom jazyku. Stánok dominoval aj vizuálne,
nakoľko ostatné stánky boli uniformizované biele.
Záujem návštevníkov bol konkrétny, hľadali konkrétne témy a produkty a viacerí mali už
naplánovaný dátum návštevy. Zastavili sa aj zahraniční návštevníci z rôznych krajín, ktorí
hľadali možnosť spojiť návštevu Viedne s Bratislavou. Najviac sa míňali mapy, brožúra
Sehen&Tun, resp. See&Do, brožúra Secret Doors a najžiadanejšie informácie sa týkali
prehliadok, turistickej karty Bratislava City&Region Card, podujatí, ubytovania, dopravných
spojení a cyklotrás.
V stánku bol prítomný okrem zástupkyne TIC BTB aj zástupca BRT Ing. Roman Uscký
a zástupkyňa Zahraničného zastúpenia MDV SR vo Viedni, Dipl. Ing. Marta Kučerová.
Návštevnosť podujatia podľa organizátorov dosiahla vyše 40 000 ľudí. Nakoľko ide o známe
podujatie v dobrej lokalite a zaznamenali sme seriózny záujem návštevníkov o ponuku
Bratislavy, navrhujeme účasť aj na ďalšom ročníku vrátane doplnkového interaktívneho
sprievodného programu, ktorý zvyšuje atraktívnosť prezentácie a láka viac návštevníkov.

Spracovala: Mgr. Jana Kačalová
Bratislava, 17.9.2019

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

Fotodokumentácia:
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