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Destinacija Portorož & Piran se predstavlja v tujini 
 

 

Portorož, 20. februar 2013: Turistično združenje Portorož se je skupaj s hotelirji odločilo za 

predstavitev destinacije na štirih tržiščih, katerim do sedaj niso posvečali večje pozornosti, in 

sicer na Češkem, Slovaškem, Poljskem in v Estoniji. 

 

8. februarja je bila organizirana predstavitev, workshop in poslovno kosilo za tour operatorje 

v Pragi, 14. februarja pa v Varšavi. Dogodka sta bila organizirana v sodelovanju s 

slovenskim veleposlaništvom na Češkem oz. na Poljskem, skupaj pa se ju je udeležilo 

približno 20 tour operatorjev.  

 

V Talinu se je naša destinacija predstavila na turističnem sejmu TOUREST 2013 (15.-17. 

februar). Naši predstavniki pa so se 15. februarja udeležili tudi gala večerje z 200 povabljenci 

v priznani talinski restavraciji Kochi Aidad, kjer je Slovenija nastopala kot partnerska država. 

Med povabljenimi so bili tour operatorji iz Talina, pa tudi iz drugih baltskih držav in iz Sankt 

Peterburga, tuji razstavljavci s sejma ter pomembni predstavniki medijev in vlade. Na gala 

večerji se je predstavila tudi destinacija Portorož & Piran. 

 

Konec februarja načrtujejo še workshop v Bratislavi, tudi ta bo organiziran v sodelovanju s 

tamkajšnjim slovenskim veleposlaništvom. 

 

Namen vseh dogodkov je tudi promocija Slovenske turistične borze (Slovenian Incoming 

Workshop) - SIW 2013, ki se bo letos dogajala prav v Portorožu, od 18. do 20. aprila.  

 

Destinacija Portorož & Piran se tako kot vsa leta tudi letos predstavlja na nekaterih turističnih 

sejmih in borzah. Predstavniki Turističnega združenja so se že udeležili sejma Ferienmesse 

Dunaj (10. -13. januar) in borze BIT Milano (14.-17. februar), čakajo pa jih še predstavitve 

na F.RE.E. München (20.-24. februar), ITB Berlin (6.-10. marec), MITT Moskva (20.-23. 

marec), BMT Napoli (5.-7. april), TTG Rimini (oktober) in SITV Colmar, Francija (8.-10. 

november). (konec) 

 

 

*** 
 

Priloge: 

- Fotografija: Predstavitev destinacije v Varšavi. 

- Fotografija: Ana Prestrl (TZ Portorož) in Vesna Petrovčič (LifeClass) na BIT Milano. 
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