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Milí kolegovia,
Vitajte v našom MICE mikrosvete, kde by sme Vás radi inšpirovali, obohatili
novinkami z dynamického a úžasného sveta eventov a tiež informovali o našich
aktivitách.
Veríme, že sa z nášho zatiaľ jednostranného zdieľania časom vyvinie čulá
diskusia a platforma, kde sa budú stretávať dobré nápady z destinácie. Našou
víziou je, aby sme sa ako jednotná komunita zasadili za rozvoj tohto soft
odvetvia u nás na Slovensku a v Bratislave.
Pre viac informácií o Bratislava Tourist Board a Bratislava Convention Bureau
a ich aktivitách nás prosím kontaktujte na adrese bcb@visitbratislava.com
alebo navštívte stránku www.visitbratislava.com/mice, prípadne nás sledujte na
facebooku.

Nina Erneker
Head of Bratislava Convention
Bureau

Jana Mičeková
MICE Specialist

Začiatkom februára sa v Bratislave stretla špička eventového biznisu,
zoskupenie 27 Names. Táto skupina 18 eventových agentúr zamestnáva cez
500 špičkových evenťákov a ročne disponuje budgetom cez 200 miliónov EUR.
V rámci podpory tohto podujatia zohrala BTB rolu networkera, konzultanta
programovej štruktúry a platila ukážku lokálnej prešporskej kuchyne pre cca

dvadsiatku účastníkov. Z feedbackov bolo cítiť nadšenie a uznanie za skvelú
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hospitality, ktorú hosťujúca agentúra Creative Pro by 27 Names v spolupráci
s partnermi poskytla. Veríme, že v najbližšej dobe pristane niektorý
z kreatívnych eventov aj v Bratislave.
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V poslednej dobe okolo ďalšieho fungovania Slovak Convention Bureau (SCB)
viselo veľa otáznikov. Na poslednom stretnutí SCB, ktoré sa konalo na podnet
Ministerstva dopravy a výstavby (MDV), sa dohodlo, že brand SCB naďalej
pokračuje a MDV bude spolufinancovať dva kľúčové MICE veľtrhy (IMEX
Frankfurt a IBTM Barcelona) plus členstvo Slovenska v ICCA. BTB bude aj
naďalej spolutvoriť pozitívny image Bratislavy a Slovenska ako MICE destinácie
a poskytovať konzultačné a podporné služby členom i širšej MICE komunite.
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.

O content marketingu sa toho za posledné roky veľa napísalo. Je to
bezpochyby úžasný nástroj, hlavne na promo destinácie, avšak jeho tvorba nie
je úplne jednoduchou záležitosťou. Neustále aktuálne, kvalitná štylistika, native
angličtina, dobré fotky... a to ani nehovoriac o databáze kontaktov, na ktorú sa
obsah šíri. BTB v rámci plánovaných aktivít začalo v spolupráci s Kongres
magazínom tvoriť destinačný obsah začiatkom februára a už je na svete
niekoľko kvalitných výstupov. Presvedčite sa sami...
A mimochodom, na našom webe sú k dispozícii úžasné nové fotky Bratislavy
od bratov Kováčovcov. Prosíme o uvádzanie mena autora v perexe, fotky sú
licencované.

Rozsiahla štúdia ECM (sample 61 európskych miest, dáta v rokoch 2014
a 2015) potvrdzuje rastúce trendy v organizácii business meetings. Celkový
počet meetingov v Európe narástol medziročne o 15%, pričom celkový počet
účastníkov dosiahol cca 16,4 mil. a účastníckych dní skoro 39 mil.!!! Ak túto
hodnotu prenásobíme štandardnou metrikou, priemerný spending 1.000 EUR
na delegáta, prídeme k závratnej hodnote európskeho MICE trhu = viac ako
16,4 MILIÁRD EUR ročne! Ak si trošku zafabulujeme a predstavíme si, že by

na Slovensko, alebo do Bratislavy z tohto množstva prišlo čo len 1% z tohto
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koláča, sme na čísle 164 miliónov pre Slovenskú ekonomiku... Toto je odpoveď
na otázku, prečo podporovať cestovný ruch na Slovensku a MICE obzvlášť.
Mimochodom, v rámci korporátnych meetingov išlo najčastejšie o stretnutia do
200 pax a najčastejšími témami boli technológie, medicína a ekonomika =
target group presne pre Bratislavu či Košice... Kompletný report vieme
poskytnúť na nahliadnutie.
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Meeting Planners Guide je jedným z najdôležitejších marketingových nástrojov
pre destináciu. BTB práve pripravuje aktuálny „katalóg“ MICE ponuky pre
Bratislavu a okolie a vyzýva vštetky relevantné subjekty s ponukou pre tento
segment, aby sa zapojili do tohto projektu. Viac info rada poskytne Jana na
micekova@visitbratislava.com.
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