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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

 

 
Platforma Bratislava MICE Day  je stále aktívna. V rámci tejto  iniciatívy by sme v tomto
roku radi usporiadali sériu školení, workshopov a stretnutí s cieľom načerpať nové know
how. 
Začíname 5. 5. 2017 o 9:00 v hoteli Falkensteiner workshopom o content marketingu,
ktorý  bude  viesť Gorazd Čad  z  agentúry  Toleranca  zo Slovinska.  Viacerí  ste  sa  s  ním
a  jeho  prácou  už  stretli,  avšak  tentoraz  máme  ambíciu  nielen  pasívne  predávať
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informácie, ale aj prakticky využívať nadobudnuté vedomosti. Veríme, že z tohto podujatia
odídete minimálne s jednou novou zručnosťou pre váš biznis. Pozvánky budú zasielané
po Veľkej noci. 
Ďalšie workshopy by sa mali venovať témam ako bidovanie (kandidatúry na kongresové
podujatia), manažment B2B kontaktov v destinácii (na prvý pohľad jednoduchá téma), či
ako predávať destináciu bez možnosti predávať (čiže ako robiť efektívny sales bez sales
modelu). Nápady na ďalšie témy sú vítané. 
 

 
Trend  pojednáva  o  Slovenskom  rekordnom  roku  v  turizme  cez  prizmu  porovnania
reálnych čísel. Napríklad  tých, aké percento návštevnosti hotelov zahraničnými hosťami
majú  susedné  štáty  v  porovnaní  s  nami.  Autorka  článku  priamo  hovorí  o  tom,  že
cestovný ruch v porovnaní s automobilkami vôbec nie je malý zamestnávateľ a tiež
o súvislostiach medzi eurofondami a zánikom SACR... 
 
V  aprílovej  špecializovanej  prílohe  Eventy  magazínu  Stratégie  nám  vyšiel  redakčný
článok o téme kongresového cestovného ruchu s názvom Kongresový cestovný ruch nie
je o turizme. Pre PR nadšencov, mediálna hodnota tohto výstupu je cez 7.000 EUR... 
 
Ďalší  zaujímavý  fakt  sa  nedávno  objavil  v  rakúskych  médiách,  kde  sa  Viedeň  chváli
prekonaním  miliardovej  hranice  tržieb  za  kongresy  v  meste,  pričom  vytvorili  20.000
pracovných miest a prínos pre štátnu kasu vyčísľujú na 300 miliónov EUR. Čo dodať –
gratulujeme!  Dá  sa  v  tom  vidieť  aj  reálna  príležitosť  získať  časť  týchto  podujatí  pre
Bratislavu a tiež signál začať s výstavbou účelového kongresového centra... 
 
Upútal nás aj článok o  tom, že Asociácia austrálskych convention bureaus požaduje po
austrálskej vláde 10 miliónov dolárov  (!!!) na vytvorenie  tzv.  „Bid  fundu", čiže  fondu na
podporu kandidatúr na kongresové podujatia. Austrálske mestá sa úspešne uchádzali
o  360  medzinárodných  podujatí  v  rámci  nasledujúcich  10tich  rokov,  pričom  ich
kandidatúra  bola  v  235  prípadoch  neúspešná.  To  predstavuje  potenciálny  ušlý  zisk  vo
výške  805  miliónov  USD!!!.  Aj  preto  asociácia  žiada  o  podporu  a  subvencie  pre
zahraničné konferencie formou finančnej  incentívy na prekonanie vysokých nákladov na
zaoceánske lety a tiež o zdarma online víza pre delegátov týchto podujatí. Scifi? 
 

 
V  apríli  prebehlo  prvé  stretnutie  pracovnej  skupiny  pri Ministerstve  dopravy  a  výstavby
(MDV  SR)  s  cieľom  pripraviť  plán  aktivít  na  tento  rok.  V  rámci  asi  dvojhodinového
konštruktívneho  stretnutia  sme  sa  podieľali  na  vytvorení  plánu  aktivít.  Snahou  bolo
nastaviť  aktivity  tak,  aby  boli  realizovateľné  v  rámci  daných  kapacít  a  relevantné  voči
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cieľovej  skupine.  Prvou  spoločnou  aktivitou  tento  rok  bude  IMEX  Frankfurt,  ktorý  sa
realizuje  za  finančnej  a  organizačnej  podpory  MDV  SR.  Veríme,  že  sa  nám  podarí
pokračovať v činnosti a nachádzať ďalšie synergie medzi členmi a ministerstvom. 
 
 

 
Máme  za  sebou  prvé  dva  mesiace  spolupráce  s  Kongres  magazínom.  Ide  to  hladko,
zatiaľ  sme  vytvorili  12  článkov,  ktoré  dosiahli  kumulatívny  reach  skoro  194tisíc
videní!!!  (ku  dňu  1.4.2017).  Všetky  články  sú  neustále  online,  prosím,  zdieľajte
a  inšpirujte sa. V ďalších  týždňoch si prečítate článok o automotive  téme, o niekoľkých
zaujímavých venues a incentívnych nápadoch a tiež interview so zaujímavými ľuďmi ako
napr. Beáta Vlnková, popredná slovenská sommelierka. Viac info o reach štatistikách sú
k dispozícii na vyžiadanie. 
 
Radi  by  sme  Vám  dali  do  pozornosti  3tí  ročník  odborného  podujatia  HORECA  PRO
2017,  ktoré  sa  bude  konať  11.  mája  v  Grand  Hoteli  Pressburg.  Na  troch  paralelných
pódiách  bude  prebiehať  odborný  program,  workshopy,  live  cooking  s  oceňovanými
slovenskými  šéfkuchármi  a  ochutnávky  malých  domácich  a  zahraničných  vinárov.
Súčasťou  podujatia  je  tiež  tzv.  HORECA  JOB  FAIR  s  ambíciou  prepojiť  zhruba  1500
uchádzačov  s  atraktívnymi  HORECA  zamestnávateľmi.  Viac  info  na
peter.nemec@horecapro.sk 
 
 

 
V  rámci  našej  dennodennej  agendy  sme  dali  v  BTB  dokopy  prehľad  najväčších
konferenčných eventov, ktoré do BA „doniesli“ konkrétne subjekty, či už ako organizátor
alebo  ako  sprostredkovateľ.  Jedná  sa  o  10  nám  zatiaľ  známych  podujatí,  ktoré  však
prinesú do destinácie cca 6,5 milióna EUR!!! 
 
Pre  zaujímavosť  EUROTOX 2017,  53.  kongres Európskej  toxikologickej  spoločnosti,  je
najväčšie  asociačné  podujatie,  aké  sa  kedy  konalo  v  Bratislave.  Kongres  prinesie  do
mesta cca 1200 účastníkov a viac ako 1,34 milióna EUR. Kandidatúra na toto podujatie
sa  riešila  4  roky  a  stála  20tisíc  EUR,  ktoré  boli  financované  zo  súkromného  kapitálu
slovenskej PCO, spoločnosti Guarant International sro. 
 

 
V minulom roku sme uviedli do praxe Komunikačný manuál pre značku Bratislava na poli
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kongresového  cestovného  ruchu.  Funky  deklaráciu  jednotného  jazyka  v  tom  čase
podpísalo cez 40 profesionálov. Tento materiál je neustále k dispozícii spolu s fotkami, ppt
šablónami,  bannermi  a  logami    u  nás  na  webe,  ale  nás  by  zaujímalo,  či  ste  ho  už
reálne prakticky využili    jeho  obsahovú  náplň,  alebo  fotky  a  claim.  Budeme  radi,  ak
nám dáte vedieť na erneker@visitbratislava.com. Vopred ďakujeme za feedback! 
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