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M E G H Í V Ó 

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program keretén belül, az Európai Uniói 

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló Guide2Visit projekt célja a szlovén-magyar határ 

menti térség ismertségének javítása, és közös idegenforgalmi desztinációként történő pozícionálása, miközben 

a hangsúlyt a peremvidékek, és az ott lévő nevezetességek bevonására helyezi. A projekt keretén belül 

tisztelettel meghívjuk önöket: 

 

KAPACITÁSBŐVÍTÉSI KÉPZÉSRE - 

A turisztikai kínálat és a fenntartható turizmus erősítését szolgáló képzés  

 

A képzés négy műhelyfoglalkozás keretén belül valósul meg. A részvétel ingyenes, igény szerint az 

összes, illetve a választott foglalkozásokon lehet részt venni.  

 

 

1. rész: Legyen az ön szálláshelye felejthetetlen élmény a vendég számára 

Előadó: Klara Korenč, tanácsadó turisztikai szállásszolgáltatók számára 

 

Péntek, 2019. 11. 29.       16.00 – 19.00 

Szálláskapacitások kiadása 

• Minimális követelmények szállásszolgáltatóknak 

• Szálláshelyek besorolása 

• A személyes hozzáállás, és a „vendéglátói apró figyelmesség” jelentősége 

• Természetes személyek, és szobaadók, mint szállásadók költségeinek 

összehasonlítása 

 

      Az előadás helyszíne: Vinotoč Halas, Hosszúfaluhegy 92A, 9220 Lendva  

 

 

Szombat, 2019. 11. 30.       9.00 – 14.00 

Szálláshelyek bejárása 

• Bejárás, a szálláshelyek megfelelő bemutatását szolgáló tanácsokkal 

 

Reggel a Murania Kerékpáros Központnál találkozunk, Lendvai út 19, Csente, 9220 Lendva 
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2. rész: A projekttérség idegenforgalmi kínálata 

Előadó: Andrej Vršič, turisztikai- és marketingszakértő vállalkozó 

 

Péntek, 2019. 12. 6.       16.00 – 19.00 

 

A projekttérség idegenforgalma 

• A kínálat, a kereslet és a trendek áttekintése 

• A projekttérség nevezetességei 

a) Idegenforgalmi nevezetességek 

b) Természeti- és kulturális örökség 

c) A határon átnyúló együttműködésben rejlő lehetőségek 

• A projekttérségben elérhető tevékenységek 

a) Túraútvonalak 

b) Kerékpárútak  

c) Turisztikai csomagok 

d) Kapcsolatok a projekttérség idegenforgalmi szolgáltatóihoz  

 

Az előadás helyszínét később jelöljük ki, és erről idejében tájékoztatjuk önöket.  

 

 

Szombat, 2019. 12. 7.     9.00 – 14.00  

 

Idegenvezetés Lendván – minőségi idegenvezetés céljából ismerjék meg Lendva helyi 

nevezetességeit 

Turisztikai élmény kialakítása 

• A célcsoportok, és a kívánt célcsoport beazonosítása 

• A látogatói igények beazonosítása 

• Hatékony kommunikáció a látogatókkal 

• Élményalkotás 

Tapasztalatcsere: és ön hogyan dolgozik? 

Reggel a Lendvai TIC előtt találkozunk, Lendva, Fő utca 38, 9220 Lendva 

 

 

Szervezési okok miatt kérjük önöket, hogy a műhelyfoglalkozásra 2019. 11. 27-ig, szerdáig, a 

031-258-463-as (Ajda) vagy a 051-213-732-es telefonszámon (Luka), illetve e-mailben az 

ajda@ztr.si címre jelentkezzenek. 

 

Szeretettel várjuk önöket! 

Romeo Varga, igazgató 

mailto:ajda@ztr.si

