O BORZI GREEN & OUTDOOR SLOVENIA
POHODNIŠTVO in KOLESARJENJE GIZ ter KONZORCIJ SLOVENIA GREEN – Zavod Tovarna trajnostnega
turizma sta so-organizatorja partnerja borze GREEN & OUTDOOR SLOVENIA, ki bo aprila 2019 v
Sloveniji.
Gre za največji poslovno turistični dogodek aktivnih, odgovornih doživetij v naravi, ki bo članom
Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, članom Konzorcij Slovenija Green in preostalim udeležencem
omogočil na enem prostoru predstaviti svojo turistično ponudbo številnim potencialnim partnerjem
iz tujine.
VSEBINSKA IZHODIŠČA: narava, športne aktivnosti, sprostitev in doživljanje, trajnost kot način
PRODUKTI: outdoor aktivnosti, doživetja narave.
Slovenska turistična organizacija je uradno podprla projekt in ga vključila v sklop svojih aktivnosti
ter s tem prevzela vlogo partnerja v projektu.
Borza GREEN & OUTDOOR SLOVENIA je organizirana v javno zasebnem partnerstvu, ki ga sestavljajo:
ORGANIZATORJA: Pohodništvo in kolesarjenje giz in Konzorcij Slovenia Green
PARTNERJI
• Slovenska turistična organizacija
• Skupnost Julijske Alpe
• LTO Bohinj – destinacija gostiteljica
• Bohinj ECO hotel – lokacija dogodka
Name borze GREEN & OUTDOOR SLOVENIA temelji na povezovanju aktivnih doživetij in doživetij
narave. Zakaj povezovanje? Ker gre za komplementarnost produktov, prenos znanja in izkušenj
trajnosti na vse outdoor produkte. Slovenia Green tako borzi dodaja standard trajnosti in ga preko
borze tesno poveže na celotni segment narave, tako aktivne kot doživljajske. S partnerstvom širimo
segment agencij tudi na tiste, ki iščejo sproščujoče aktivnosti v naravi.
Ponudniki outdoor aktivnosti in doživetij v naravi se borze GREEN & OUTDOOR SLOVENIA
udeležujejo z namenom predstavitve svoje ponudbe, cilj pa so sklenjene pogodbe o sodelovanju,
priprava potovalnih katalogov s strani tujih udeležencev ipd. Iz tega razloga je celotno borzno
dogajanje pripravljeno v obliki poslovne delavnice. Posredni rezultat poslovnih delavnic je tudi večja
prepoznavnost kraja gostitelja in večje število tujih turistov.

Slovenija ponuja odlične možnosti za aktivni oddih in doživetja narave, zato se bo borza vsako leto
selila na drugo destinacijo. Borzi bodo sledili tudi študijski ogledi na destinaciji. Tako se bodo tuji
poslovni partnerji vsako leto seznanili z drugim delom Slovenije, s čimer organizatorja posredno
spodbujata promocijo različnih destinacij.
POHODNIŠTVO in KOLESARJENJE giz in KONZORCIJ SLOVENIA GREEN – Zavod Tovarna trajnostnega
turizma bosta kot so-organizatorja pri izvedbi prevzela organizacijo prireditve. V sodelovanju z LTO
Bohinj - destinacijo gostiteljico se je oblikoval organizacijski odbor, ki bo sodeloval pri pripravi
programa in vsebine borze, konference ter ostalih vsebin v okviru borze.
Organizatorja poskrbita za celostno podobo prireditve in vse promocijsko informativne materiale ter
obeležja, poskrbita tudi za ustrezno foto dokumentacijo.
GIZ in KONZORCIJ SLOVENIA GREEN skupaj s Slovensko turistično organizacijo poskrbita za medijsko
pokritost dogodka in s tem posredno promocijo destinacije.

INFORMACIJE ZA RAZSTAVLJAVCE
Organizatorja k predstavitvi na borzi vabita
• Člane GIZ
• Člane KONZORCIJA SLOVENIA GREEN
• Imetnike znaka SLOVENIA GREEN
• Destinacije znotraj makro destinacij
• Druge ponudnike

NOVOST BORZE! Vloga destinacij je PROMOCIJSKA, vloga ponudnikov je PRODAJNA.
PROMOCIJSKA VLOGA
V okviru makro destinacij se bodo predstavljale destinacije na skupnem prezentacijskem prostoru,
kjer bodo predstavljale svojo ponudbo v obliki predstavitev, animacij, pred in med samim dogodkom.
KORISTI
•
•
•
•

Koncept makro destinacij kot krovni način predstavitve
Izobraževanje: konferenca
Coaching: razvoj produktov aktivni & odgovorni v vsaki makro destinaciji (pred dogodkom)
Promocija: pred dogodkom , na dogodku, študijske ture

PRODAJNA VLOGA
Ponudniki bodo najeli mizo, kjer bodo lahko predstavili svojo ponudbo. Sestanki bodo vnaprej
dogovorjeni prek aplikacije ONE2ONE za sklepanje sestankov.
KORISTI
•

Izobraževanje: konferenca

•
•

Promocija: pred dogodkom, na dogodku, študijske ture
Prodaja: poslovni sestanki

KOTIZACIJA ZA RAZSTAVLJAVCE
Destinacije: 1000 € + DDV
Ponudniki: 450 € + DDV

ČLANI KONZORCIJA SLOVENIA GREEN IMAJO PRI KOTIZACIJI 20 % POPUST!
V kotizacijo bodo vključeni vsi informativni materiali, gostinske in animacijske prireditve v
okviru programa prireditve.

VABLJENI GOSTJE
Organizatorja kot goste vabita
• Specializirane tuje agencije za aktivni oddih in doživetja v naravi
• Turistične agencije, ki tržijo produkte, povezane z aktivnim, zelenim, zdravim, doživljajskim
oddihom v naravi
• Predstavnike interesnih združenj
• Medije
V letu 2019 pričakujemo 25-30 vabljenih gostov iz tujine.

PRIJAVA NA BORZO
Na borzo se prijavite prek spleta na naslovu https://www.green-outdoor.com/exhibitors. Prijave
zbiramo do 15. decembra 2018.
Več informacij o dogodku najdete na https://www.green-outdoor.com/ ali na e-naslovu
exhibitors@green-outdoor.com.

