
 

Obvestilo za javnost 
Za takojšnjo objavo 

2. junij 2014 
 

Šesti SPA-CE v Zdravilišču Radenci 

SPA-CE, borza spa in velneškega turizma centralne Evrope, se vrača v Slovenijo. V mesecu oktobru 
se bodo v Zdravilišču Radenci srečali ponudniki spa in velneških storitev iz Slovenije in centralne 
Evrope ter organizatorji potovanj, predstavniki turističnih agencij in zavarovalnic iz celotne Evrope. 
Priprave na šesto poslovno borzo so že v polnem teku. Razstavljavci in vabljeni gostje si s spletno 
prijavo svoje mesto na SPA-CE-u lahko zagotovijo že danes. 

Od 23. do 25. oktobra 2014, bodo v Zdravilišču Radenci gostili okoli 30 ponudnikov spa in velneških 
storitev in več kot 40 potencialnih kupcev teh storitev. Barbara Stopinšek iz Zdravilišča Radenci o 
gostiteljstvu: "V veliko čast in veselje nam je, da lahko gostimo SPA-CE, največjo mednarodno borzo 
zdraviliškega in velneškega turizma centralne Evrope". Pri tem pa dodaja: "Pred več kot 130 leti smo v 
Radencih pozdravil našega prvega zdraviliškega-spa gosta. V prvem letu je bilo takih gostov le 79, 
danes pa naše zdravilišče obišče več kot 31 tisoč obiskovalcev letno. Gostje zaupajo našim 
strokovnjakom, izjemnim učinkom naše edinstvene mineralne in termalne vode in ne nazadnje naši 
celoviti zdraviliški ponudbi. " 

V šestih letih je SPA-CE postal mednarodno uveljavljen poslovni dogodek. Iztok Altbauer, direktor 
Slovenskih naravnih zdravilišč in organizator SPA-CE-a: "SPA-CE je našel trdno mesto na koledarju 
dogodkov kot edina borza zdraviliškega in velneškega turizma centralne Evrope. Po zelo uspešnem 
lanskoletnem nastopu v Sárvárju, na Madžarskem, se letošnja borza seli v eno izmed najbolj 
tradicionalnih in klasičnih zdravilišč v Sloveniji, Zdravilišče Radenci. Šesti SPA-CE bo tako odlična 
priložnost, da se na enem mestu srečajo tradicija, novi trendi ter novih ponudniki in tako prepletejo 
preteklost zdraviliškega in velneškega turizma z njegovo prihodnostjo." 

SPA-CE na enem mestu omogoča mreženje, pridobivanje novega znanja, ustvarjanje novih stikov, 
sklepanje novih partnerstev in novih poslovnih dogovorov. Lošinj Hotels & Villas, razstavljavec iz 
Hrvaške, pozdravlja dogodek: "SPA-CE ponudnikom spa in velneških storitev omogoča, da se pokažejo 
in poskušajo najti svoje mesto med srednjeevropskimi zdravilišči, velneškimi centri ter ponudniki 
zdravstvenih in drugih programov. Spa industrija hitro raste, zato moramo ponudniki svojo ponudbo 
uskladiti s trendi, navezovati stike in izmenjevati ideje. To so razlogi zakaj so srečanja kot je ta, tako 
pomembna." 

Priprave na prihajajočo borzo so v teku. Razstavljavci lahko izbirajo med tremi različnimi paketi in se 
na SPA-CE prijavijo kar preko spletnega obrazca. Vsi resni in zainteresirani predstavniki turističnih 
agencij, organizatorji potovanj in motivacijskih potovanj, investitorji, predstavniki zavarovalnic in 
zdravstvenih ustanov ter predstavniki interesnih združenj in društev, pa  se lahko na poslovno borzo 
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prijavijo kot potencialni kupci in tako zaprosijo za status vabljenega gosta, ki jim ponuja številne 
ugodnosti. 

Šesta poslovna borza SPA-CE bo potekala od 23. do 25. oktobra 2014 v Radencih. Za več informacij 
o dogodku lahko obiščete spletno stran www.spa-ce.si  ali pišete organizatorju na naslov 
info@spa-ce.si.  

Organizatorji in partnerji:     
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