POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA
REGIJSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA

Murska Sobota, 24. april 2015

Vabilo k sodelovanju: Brezplačna predstavitev turistične ponudbe na Dnevu Slovenske
vojske
Spoštovani,
Pomurska turistična zveza na pobudo Slovenske vojske poziva vse zainteresirane, da se predstavite
na Dnevu Slovenske vojske, ki bo v petek, 15. maja 2015 na letališču v Rakičanu. V sodelovanju z
Regionalno razvojno agencijo Mura se bo pomurski turizem predstavljal v Re(j)dno dobrem šotoru, ki
ga je dala v brezplačen najem Občina Šalovci.
15. maj je dan Slovenske vojske in bo zaznamovan z osrednjo slovesnostjo, katere se bo udeležil tudi
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Slovenska vojska pripravlja tudi zanimiv spremljevalni
program, ki bi naj privabil več kot 10.000 obiskovalcev, zato je to edinstvena priložnost, da se
predstavi tudi pomurski turizem.
Slovenska vojska je dogodek predstavila na Svetu regije pred pomurskimi župani in jih pozvala k
sodelovanju. Za koordinacijo je zadolžena Pomurska turistična zveza.
Vabljeni vsi ponudniki turističnih storitev, izdelkov, turistična društva, občine, zavodi za turizem in
druge zainteresirane organizacije, ki delujete na področju turizma. Ker je prostor omejen se prijave
zbirajo po principu "kdor prvi pride, prvi melje". Prizadevali si bomo, da bo predstavitev
uravnotežena med gospodarskim, javnim in nevladnim sektorjem.
Možna je prodaja izdelkov, prav tako imate možnost ponudbe degustacije hrane. Gostinska storitev
(prodaja obrokov) ni možna. Dobrodošel je tudi animacijski program (predstavitev rokodelskega dela,
maskote ipd.). Vsak bo imel na voljo mizo (220x70), na kateri morate imeti obvezno prt, saj želimo,
da je izgled predstavitve kolikor je le možno estetsko zasnovan. Uradna predstavitev je od 10.00 do
17.00. Preostale tehnične informacije boste prejeli po prijavi.
Rok prijave na skupno predstavitev je četrtek, 7. maj 2015 oz. do zapolnitev mest.
Prijave in več informacij: info@pt-zveza.si in 041 326 093 (Barbara).
Vljudno vabljeni, da soustvarjate Re(j)dno dobro predstavitev!
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