Datum: 21. 1. 2015

DESTINACIJA MARIBOR – POHORJE SE PREDSTAVLJA KOT OSREDNJA TEMA NA
NEMŠKEM SEJMU »F.RE.E. MÜNCHEN«
(Maribor, 21. 1. 2015) Za letošnje leto je destinacija Maribor – Pohorje, v sklopu slovenskih promocij
javne agencije SPIRIT, izbrana kot osrednja tema na dveh turističnih sejmih v Evropi. Destinacija se je že
uspešno predstavljala na nedavnem sejmu Ferienmesse Dunaj, od 18. 2. do 22. 2. pa se bo predstavila
tudi na sejmu F.RE.E. München. Na tem sejmu Zavod za turizem Maribor – Pohorje že nekaj let ni bil
aktivno prisoten, letos pa se bo predstavil z novimi atraktivnimi integralnimi turističnimi produkti:
aktivno in zeleno, kulturni mestni utrip ter vino in kulinarika, s poudarkom promocije Stare trte na
Lentu, najstarejše trte na svetu.
F.RE.E. M nchen je sicer največji sejem za rekreacijo in prosti čas na Bavarskem. Med obiskovalci je
priljubljen zaradi svoje inovativnosti, saj je dogajanje razširjeno tudi na zunanja prizorišča. Sejem je vsako
leto zelo dobro obiskan; lani, na primer, je na sejmu sodelovalo 1200 razstavljavcev iz 60 držav, ponudba
je bila predstavljena na več kot 70.000 m2 površin, organizatorji pa so zabeležili več kot 112.000
obiskovalcev.
Že pretekli in prihajajoči sejem sta zelo pomembna turistična sejma za destinacijo Maribor - Pohorje, saj je
Slovenija v Avstriji in Nemčiji dobro prepoznana, predvsem na področju kulinarike in vina, športnega
turizma in wellnessa.
Destinacijo Maribor – Pohorje bodo na prihajajočem sejmu predstavljali Zavod za turizem Maribor –
Pohorje, skupaj s Hišo Stare trte, Terme Maribor, Regijski svet malih hotelirjev, predstavljena pa bo tudi
vinsko-kulinarična ponudba destinacije. Kot zanimivost velja omeniti tudi to, da se bo na stojnici zagotovil
neposredni prenos smučarskega tekmovanja za Zlato lisico, s čimer organizatorji verjamejo, da bodo
dodatno pritegnili mimoidoče obiskovalce. Med samim obiskom bo stojnico obiskala tudi gospa Franziska
Scherbaum, njeno življenje pa bomo spoznali skozi predstavitev Muzeja narodne osvoboditve Maribor.
Kot partnerji se bodo tudi tokrat ob predstavili predstavniki občine Izola.
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