PREDSTAVITEV DESTINACIJE MARIBOR - POHORJE V BEOGRADU

Maribor (14. 9. 2015) Pretekli petek, 11. 9. 2015, sta direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje
Janja Viher in v. d. direktor Turistične organizacije Beograd Miodrag Popović v Beogradu podpisala
pismo o sodelovanju s poudarkom na področju turizma. Vzporedno s podpisom pisma je na Trgu
Republike potekala predstavitev destinacije Maribor - Pohorje.
Pismo o sodelovanju med turističnima organizacijama predstavlja osnovo vzpodbujanja nadaljnjega
razvoja turizma obeh mest, hkrati pa sta se direktorja s podpisom zavezala k aktivnejši podpori in
sodelovanju občin na področju turizma. Turistična organizacija Beograd in Zavod za turizem Maribor Pohorje bosta tako aktivno vzpodbujali izmenjavo informacij, stikov, partnerstev in srečanj gospodarskih
in s turizmom povezanih organizacij, predvsem pa vse oblike promocije turistične ponudbe obeh mest.
Širši množici namenjena predstavitev destinacije Maribor - Pohorje je potekala v petek in soboto, ko je na
Trgu republike potekala dobro obiskana pokušina kulinaričnih štajerskih dobrot (sodelovanje s Srednjo
šolo za gostinstvo in turizem Maribor in g. Marjanom Vidovičem, Črni Baron) in degustacija štajerskih vin
(Vinag, Vino Horvat, Hiša Joannes Protner, Vinogradništvo Ramšak). Predstavniki namestitvenih kapacitet
(Terme Maribor, Združenje malih hotelirjev in Miroslav Krnič – Mirč) so predstavljali ponudbo in na
Pohorju, podjetje Martura paketno ponudbo, Zavod za turizem Maribor - Pohorje pa ponudbo s področja
celotne destinacije. Za sproščeno vzdušje na beograjski promenadi sta poskrbeli glasbeni zasedbi Žuta Osa
in Je'bela cesta.
Dvodnevni dogodek je bil s strani srbskih medijev močno podprt, saj sta promocija destinacije in napoved
dogodka stekla preko vseh večjih medijev (že v ponedeljek, 7. 9., so namreč srbski novinarji obiskali
Maribor ter spoznali celotno destinacijo), slednji so obiskali tudi prizorišče promocije in se udeležili
podpisa pisma o sodelovanju. Na dogodku so bile prisotne tudi sorodne organizacije iz drugih srbskih
mest, katerih predstavniki so izpostavili pomen organiziranosti regionalnih destinacijskih organizacij.
Zavod za turizem Maribor - Pohorje je preko sejmov in workshopov v zadnjem desetletju redno prisoten
na srbskem trgu. V sodelovanju z Veleposlaništvom v Srbiji in Območno obrtno-podjetniško zbornico
Maribor bo Zavod nadaljeval s promocijskimi aktivnostmi tudi v letu 2016.
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