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SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – veľtrhu: 
Conventa 2021 

 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   
Ljubljana, Slovinsko 
 
Miesto konania: 
Ljubljana Exhibition and Convention Centre, Dunajska cesta 18, Ljubljana, Slovenia 
 
Dátum od - do:  
24.8. – 26.8. 2021 
 
Účastníci ZPC za BTB:   
David Pobjecký, Bohdana Jelemenská 
 
Údaje o veľtrhu:  
Conventa je MICE ‚boutique style‘ veľtrhom s regionálnou relevanciou pre krajiny 
marketingovo nazývané „New Europe“. Slúži ako platforma pre B2B stretnutia pre 
nákupcov (buyers/visitors a hosted buyers) a poskytovateľov (destinácie a komerčné 
subjekty). Samotný koncept Conventy ako podujatia je veľmi otvorený, umožňuje širšiu 
a neformálnejšiu interakciu vystavovateľov s nákupcami, a to hlavne počas socializing 
a networking eventov. 
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Bratislavská organizácia cestovného ruchu sa prostredníctvom oddelenia Bratislava 
Convention Bureau na podujatí prezentovala ako jediný vystavovateľ zo Slovenska.  
 
 
 
Na základe účasti na predošlých MICE veľtrhoch sme prezentovali destináciu 
Bratislava vychádzajúci z hlavných komunikačných posolstiev (marketin baseline: 
Surprisingly Close/Exceptionally Smart, piliere: Accessibility, Innovation, Execution). 
Stretnutia s nákupcami podujatí  odzrkadľovali prístup k prezentácii destinácie 
postavený na intelektuálnom potenciáli v meste (a samozrejme vhodnosti z hľadiska 
kapacít) a zároveň incentive ideas spolu so sample itinerármi so zameraním na hlavné 
aktivity, ktoré možno v destinácii absolvovať. Podarilo sa nám stretnúť so zástupkyňou 
siete venue finderov Helmbriscoe a znova oživiť myšlienku famtripu, ktorý sme chceli 
v Bratislave zorganizovať ešte koncom apríla 2020 (zrušené kvôli COVID pandémii).  

 
 
Záver:  
 
Zrealizovalo sa 31 one to one on-site meetingov a 2 one to one online meetingy 
s hosted buyers + networkingové stretnutia počas večerného programu. Zároveň sme 
absolvovali meeting s Head of Convention Bureau Ljubljana, Janom Orsicom ako aj 
meeting so zástupcami Toleranca Marketing k prebiehajúcej spolupráci. Podujatie 
splnilo účel, na veľtrhu sme nadviazali relevantné kontakty a tím MICE oddelenia 
pracuje na follow upe a nahodení kontaktov do CRM systému.  
 
 
 
30.8.2021 
Podpisy zúčastnených:  David Pobjecký             .............................................. 
 
     
 

Bohdana Jelemenská  .............................................. 
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