VABILO
Trajnostni usmeritvi slovenskega turizma letos posvečamo poseben praznik.
Slovenska turistična organizacija in Konzorcij Slovenia Green
vas vabita na

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA,
ki bo 12. junija v Hotelu City v Mariboru,
mestu najstarejše trte na svetu.
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1. kongres turizma z učinkom
(v partnerstvu z Brez dobička - inovativne družbene storitve)
2

podelitev priznanj slovenia green
destinacijam in ponudnikom
3

zeleni teambuilding
za družbeno korist
Na Zeleni dan slovenskega turizma posebej toplo vabimo vse predstavnike destinacij in
turističnega gospodarstva, ki si prizadevate za trajnostni razvoj. Vljudno vas prosimo, da brezplačno
udeležbo potrdite na naslov rr@slovenia.info do 5. 6. 2017. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Veselimo se, da bomo skupaj praznovali odmevne mednarodne nagrade in priznanja, ki jih je v
zadnjem času nanizala Slovenija na področju zelenega razvoja v turizmu.
Priznanje Green Destinations za prvo zeleno državo na svetu in nagrada National Greographica World
Legacy Award v kategoriji Destination Leadership nam prinašata mednarodno slavo in odgovornost do še
bolj zelene prihodnosti.
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PROGRAM
9:30 - 10:00
Registracija udeležencev (Hotel City, Maribor)

10:00 - 12:30

1. K O NG R ES T URI Z MA Z UČI NKOM
Primož Šporar in Zef Berisaj, Brez dobička – inovativne družbene storitve
Turizem v lokalnem okolju pušča močno sled. Da bi bila ta kar najbolj pozitivna za lokalno
skupnost, si prizadeva turizem z učinkom (Impact Tourism). Z razvojem inovativnih
turističnih produktov gostom nudi doseganje pozitivnega družbenega učinka. Med bivanjem
v destinaciji se vključujejo v izvajanje koristnih aktivnosti. Spoznajte več o tem, kaj je turizem
z učinkom in kakšne so njegove priložnosti.
Metoda in delavnica Turizem z učinkom
Primož Šporar in Zef Berisaj bosta predstavila metodologijo oblikovanja turističnih produktov
z učinkom. Sledila bo predstavitev primerov dobrih praks in izkušenj organizatorjev tovrstnih
programov, v zaključnem delu pa se bomo na praktični delavnici pogovarjali o priložnostih za
oblikovanje turizma z učinkom in razvijali ideje za programe.

12:30 - 13:00
Odmor za kavo

13:00 - 14:00

PO D ELITEV PRI Z N A N J SL OVENI A GREEN
Destinacije in ponudniki, ki so uspešno zaključili postopek pridobivanja zelenih znakov po
programu Zelena shema slovenskega turizma, bodo prejeli priznanja in plakete.

14:00 - 15:00
Odmor za kosilo

15:00 - 17:30

MAR IBOR I M PA CT T OUR
Spoznajmo zeleno delovanje še v praksi in se naučimo organizirati dogodke s pozitivnim
družbenim učinkom! Z lokalnimi partnerji bomo družbeno koristno packali po Mariboru.
Kako in s kom, pa izveste na dan dogodka.
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