SPRÁVA zo zahraničnej pracovnej cesty
IMEX Frankfurt 2022
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Nemecko
Miesto konania: Frankfurt am Main
Dátum od - do: 31.5.2022 – 2.6.2022
Účastníci ZPC za BTB:
David Pobjecký, Bohdana Jelemenská
Údaje o veľtrhu:
IMEX Frankfurt patrí medzi najprestížnejšie MICE veľtrhy vo svete. Slúži ako platforma pre
B2B stretnutia pre nákupcov (buyers/visitors a hosted buyers) a poskytovateľov (destinácie a
komerčné subjekty). Komunikačný jazyk je angličtina. Bratislavská organizácia cestovného
ruchu v zastúpení Bratislava Convention Bureau sa na podujatí prezentovala ako
spoluvystavovateľ na expozícii Slovakia.Travel spolu s ďalšími subjektami: Emerge, Enjoy
Slovakia DMC a Tripito. Dizajn stánku reflektoval aktuálne trendy a komunikoval brand
destinácie – Good Idea Slovakia a Meet in Slovakia. BTB v spolupráci so Slovakia.Travel
zabezpečila destinačné prezentácie na stánku SR pre hosted byuerov jednotlivých
hotelových medzinárodných skupín ako napr. Preferred hotels, Hilton, NH Group, Associated
Luxury Hotels a Marriott. Súhrnne sa realizovalo 5 destinačných prezentácií. Hlavným
posolstvom destinačnej prezentácie vzťahujúcej sa k Bratislave boli tri piliere destinácie
relevantné pre MICE komunitu – accessibility, innovation, execution ako aj hlavný
marketingový slogan, Surprisingly close/Exceptionally smart. Destinačnú prezentáciu
dopĺňali všeobecné informácie o Slovensku, Košiciach a Vysokých Tatrách, ako vhodných
lokalitách na organizovanie MICE podujatí. Pred veľtrhom bolo dohodnutých viac ako 25
stretnutí (pre-scheduled meetings) vrátane 5 destinačných prezentácií pre skupiny
medzinárodných hotelových reťazcov. Súhrnne sa realizovalo cca 40 meetingov s hosted
buyers, meeting planners, médiami a subdodávateľmi. Účastníkov destinačných prezentácií
bolo spolu cca 25.
Záver:
Stretnutia vystavujúcich subjektov na stánku SR kládli dôraz na vyzdvihnutie povedomia o
BA ako MICE destinácii, s potenciálom nadviazania budúcej spolupráce. Spolupráca
jednotlivých vystavovateľských subjektov bola intenzívna a profesionálna. Na veľtrhu sme
nadviazali relevantné kontakty aj pre pozývací proces na fam tripy a site inspections. Tím
MICE oddelenia pracuje na follow up a nahodení kontaktov do CRM systému.

Podpisy zúčastnených:

David Pobjecký
Bohdana Jelemenská
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