„Miből építkezünk?”
Szezonnyitó szakmai nap, regionális turisztikai konferencia
Időpont: 2013. január 30. (szerda) 9.00 - 14.30
Helyszin: Hotel Residence Ózon**** Conference & Wellness Hotel - Mátraháza

Regisztráció: 9.00 - 9.30
9.30 - tól
•
•

•

•

•

Köszöntő
- Horváth Gergely - Magyar Turizmus Zrt. – turisztikai vezérigazgató-helyettes
Az Észak-magyarországi turisztikai régió piaci helyzete számokban
- Molnár Anita - MT Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság - regionális
marketing igazgató (15 perc)
A megyék megújuló szerepe a területfejlesztésben, turisztikai stratégiakészítés
ágazati és megyei szinten
- Horváth László - Heves Megyei Kormányhivatal - kormánymegbízott (15 perc)
A ROP turisztikai pályázatainak tapasztalatai, eredményei
- Kormány Krisztián - NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség - igazgató
(15 perc)
A KÉK TÚRA Észak-magyarországi szakasza mint kiemelt projekt és hatásai a régióra
- Garancsi István - a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott (15 perc), a
Magyar Természetjáró Szövetség elnöke

kb 10.45 h Szünet (10 perc, kávé szünet)
Az Észak-magyarországi régió térségei fejlesztéseinek bemutatása térségenként 10 percben
(60 perc)

•

•
•
•
•
•

Tokaj-Hegyalja-Zemplén térsége – Zemplén: bor, kultúra, kaland
Miskolc és Bükk térsége - Miskolc és környéke 2013
Aggtelek-Edelény térsége - Felfedezetlen kincsek nyomában
Eger és térsége – Csillagvidék, Kaland és pihenés Bükkaljától Matyóföldig
Gyöngyös-Mátra térsége – Élmény minden évszakban
Nógrád és térsége – a Palóc varázslat

kb 12.00 h Szünet (10 perc)

•

•

•
•

Marketingtrendek a turizmus piacán, és regionális kapcsolódások
- Dr. Piskóti István - Miskolci Egyetem Marketing Intézet - intézetigazgató, tanszékvezető,
egyetemi docens, valamint
- Dr. Dávid Lóránt - Károly Róbert Főiskola - Turizmus és Területfejlesztési Tanszék tanszékvezető főiskolai tanár (15 perc)
A Kassa 2013 Európa Kulturális Fővárosa c. projekt bemutatása, lehetséges
regionális kapcsolódási pontok
- Koczurné Bencs Ilona - Miskolc Polgármesteri Hivatal, Kulturális, Idegenforgalmi Osztály turisztikai referens (15 perc)
A Magyar Turizmus Zrt. saját márkás temékei, szívünk csücskei
- Dr. Bocsi Andrea - Magyar Turizmus Zrt. – belföldi senior projektmenedzser (15 perc)
Észak-magyarországi taktikai kampányok 2013-ban
- Molnár Anita - MT Zrt. ÉMRMI - regionális marketing igazgató (15 perc)

kb 13.30-tól Fogadás, Ebéd
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a programon való részvételi szándékát kérjük, a
gulyasi@itthon.hu e-mail címen január 25-ig jelezze!
Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság

