
  

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica 

Delpinova 7a 

5000 Nova Gorica 

Slovenija 

 

t +386 5 336 40 00 

f +386 5 302 64 30 

info@hit.si; www.hit.si 

 

wd_ID 

 

 

 

 

wd_Naslovnikwd_Naslovnik 

wd_Naslovnik 

INFORMACIJA ZA JAVNOST 

 

wd_Zadeva 

Nova Gorica 

12. 2. 2014 

 

wd_WhereWhen

wd_WhereWhen

wd_WhereWhen 

Korporativno komuniciranje 

t +386 5 336 41 27 

f +386 5 302 64 30 

pr@hit.si 

 

Delpinova 7a 

5000 Nova Gorica 

Slovenija 

 

wd_Departmentwd_Departmentwd_Departme

ntwd_Departmentwd_Departmentwd_Departm

entwd_Departmentwd_Departmentwd_Depart

ment 

 
wd_Picture 

 
wd_Picture 

 
 

 

wd_DocIDwd_Do

cIDwd_DocID  

 

 

wd_Postawd_Posta 

wd_Posta 

Družba Hit ob 30-letnici igralništva na letošnji turistični 
borzi BIT v Milanu  
 
Nova Gorica, 12. 2. 2014 – V Milanu se jutri odpirajo vrata največje mednarodne 
turistično-poslovne borze v Italiji. Na njej se v sklopu slovenskega promocijskega prostora 
predstavlja tudi družba Hit, ki bo zainteresirani javnosti predstavila več novosti v ponudbi 
ter dogodkov, ki bodo zaznamovali letošnjo 30-letnico igralništva na Goriškem.     
   
BIT (Borsa Internazionale del Turismo) velja za največji mednarodni turistično-poslovni 

dogodek v Italiji, ki ga že tradicionalno gosti milansko sejmišče. Organizatorji pričakujejo, 
da se bo na 86.000 m2 razstavnih prostorov letos predstavilo preko 2.100 turističnih 
ponudnikov iz več kot 100 držav, in sicer v 6 paviljonih s tremi tematskimi sklopi: Italija, 
Svet in drugi turistični ponudniki (tour operaterji, turistične agencije, hotelske verige, 
prevozniki...). 

 
Družba Hit se s svojo predstavitvijo umešča v skupen slovenski promocijski prostor javne 

agencije SPIRIT (Paviljon 4, B 25/C30), hkrati pa bo jutri, v četrtek, 13. februarja, 
sodelovala tudi na uradni novinarski konferenci, kjer bo med drugim predstavila nov 
čezmejni projekt (Edinstven proizvod na enotnem prostoru) za tem pa bodo obiskovalce, 
partnerje in novinarje povabili na skupen slovenski sprejem ter tudi na obisk Hitovega 
predstavništva v Milanu, ki deluje že od lanskega poletja.  
 
Družba Hit bo na BIT-u ob zanimivem prepletu edinstvenih turističnih, 

zabaviščnih, igralniških, zgodovinskih, naravnih, eno-gastronomskih posebnosti 
in poslovnih priložnosti v destinaciji Nova Gorica, posebno pozornost namenila 
tudi igralniško-zabaviščni ter širši turistični ponudbi Kranjske Gore ter ostalih 
Hitovih poslovnih enot v Kobaridu, Rogaški Slatini, Šentilju ter Bosni in 
Hercegovini in Črni gori. 
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Več informacij: 

Lavra Peršolja, Kabinet uprave, Hit, d. d., lavra.persolja@hit.si, m 031 336 814 


