SPOT svetovanje GORIŠKA vabi
NA MREŽENJE SUBJEKTOV PODPORNEGA OKOLJA

»POTENCIAL RAZVOJA TURIZMA V REGIJI PO EPIDEMIJI«
Epidemija je že in bo še močno zarezala v turizem v naši regiji, ki predstavlja pomembno
gospodarsko panogo in se neposredno ali posredno dotika veliko ljudi. Nič več ne bo tako, kot je
bilo. Največja težava panoge v letošnjem letu in po vsej verjetnosti tudi v prihodnjem bosta
zagotavljanje likvidnosti podjetij in ohranjanje delovnih mest. Turizem svoje kapacitete odpira
postopno in previdno, rezervacije za prihodnje mesece ne kažejo, da v prihodnost lahko gledamo z
optimizmom. Seveda pa vsi turistični ponudniki že razmišljajo, kako naprej.
Na okrogli mizi, kjer se bodo predstavili subjekti podpornega okolja s področja turizma bomo
predstavili možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo za čim lažji prehod iz krize.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
• Janja Lazar, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
• Janko Humar, Javni zavod za turizem Dolina Soče
• Valerija Verhovnik, Zavod za turizem Idrija
• Tina Novak Samec, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
• Helena Cvikl, Direktorat za turizem, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
• Suzana Pavlin, HIT d.d. Nova Gorica
• Tomi Ilijaš, Arctur d.o.o.
• Anka Lipušček Miklavič, Mlekarna Planika
• Tomaž Kavčič, Gostilna pri Lojzetu – Dvorec Zemono
Okroglo mizo bo moderirala: Marjana Grčman, voditeljica in urednica oddaje Na lepše
Kdaj: ponedeljek, 22. junij 2020 ob 16.00 uri
Trajanje: 2 uri
Kje: v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270
Ajdovščina.
Dogodek je namenjen subjektom podpornega okolja in tudi ciljni javnosti potencialnim
podjetnikom, podjetnikom, novinarjem in ostalim javnostim.
Prijave: Obvezna je predhodna prijava preko prijavnega obrazca ali elektronske pošte na naslov
andreja.vister@rra-rod.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Udeležba na dogodku je
brezplačna!
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