TLAČOVÁ SPRÁVA

Trnavský kraj zážitkov sa prezentoval na veľtrhu v Dubaji
Trnava, 18. mája 2022 – 29. ročník najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Blízkom východe
Arabian Travel Market (ATM) sa konal prezenčne po dvojročnej prestávke. Tento rok sa na
veľtrhu predstavilo 23 nových subjektov cestovného ruchu, medzi nimi aj Trnavský kraj zážitkov
spolu s letiskom Piešťany, Ensana Health Spa Hotels Piešťany a OOCR Záhorie.
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj sa prezentovala na medzinárodnom veľtrhu
ATM v Dubaji od 9. mája do 12. mája 2022. Krajiny Blízkeho východu sú tradične dôležitým trhom
pre piešťanské kúpele, ktoré nedávno získali aj cenu za medicínsky turizmus - postcovidový
program v roku 2022 na veľtrhu ITB Berlín. „Rok 2022 je pre cestovný ruch na celom svete
reštartom po pandémii. Aj preto veľtrh ATM zohráva kľúčovú rolu pre obchodné stretnutia.
Som rád, že práve Trnavský kraj, bol ako jediný zástupca Slovenska pri tom. Jedným z našich
cieľov v Dubaji bolo nadviazanie atraktívnej spolupráce s partnermi Blízkeho východu, a to
najmä v súvislosti s leteckým spojením na Letisko Piešťany. Podobnú pracovnú cestu za
potenciálnymi partnermi sme absolvovali v Izraeli a perspektívne sa javí aj saudskoarabský
trh,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Stánok Trnavského kraja zážitkov predstavil širokú ponuku aktivít a zážitkov, zameranú nielen na
kúpeľných hostí. „Tešíme sa veľkému záujmu o náš región aj vzhľadom na fakt, že sme
destináciou, ktorá je pre Blízky východ známa najmä vďaka kúpeľom v Piešťanoch. Naším
cieľom je však naštartovať záujem návštevníkov, ktorí by si pre svoj pobyt kúpele nevybrali.
Naša destinácia vie osloviť aj mladých ľudí, či rodiny s deťmi. Jednoducho všetkých, ktorí majú
záujem stráviť týždeň v prírode či pri aktívnom pobyte pri vode, v aquaparkoch alebo na golfe.
Zároveň by sme radi využili, že krajiny Blízkeho východu, ale napríklad aj India, boli počas
pandémie v ekonomickom útlme. Dnes sú pripravené na reštart tohto odvetvia s cieľom
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investovať do zaujímavých produktov destinácii podporujúcich incoming aj outgoing,“
povedala výkonná riaditeľka organizácie Agáta Mikulová.

Veľtrh ATM v Dubaji trval štyri dni, počas ktorých sa odprezentovalo takmer 1.400 vystavovateľov
z celého sveta. Okrem toho bolo pozvaných viac ako 700 zástupcov cestovných kancelárií,
hľadajúcich nové destinácie.

Počas podujatia prebiehali B2B stretnutia v rôznych formátoch. V prvý deň sa KOCR Trnavský kraj
zúčastnil networkingového B2B stretnutia so zástupcami cestovných kancelárií, ktorých aktivity
sú zamerané na strednú Európu. Ďalšie dni sa rokovania konali priamo v stánkoch jednotlivých
destinácii krajín z celého sveta, vopred dohodnuté prostredníctvom online systému. Počas
veľtrhu prebiehali aj zaujímavé workshopy, diskusie a prezentácie, ktoré prezentovali celosvetové
trendy v cestovnom ruchu na ďalšie obdobie.

Na veľtrh prijal pozvanie aj predseda vlády Spojených arabských emirátov a emir Dubaja Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
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Trnavský kraj zážitkov je krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj. Systematicky
vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja a jeho
turistických destinácií: Trnava región, Piešťany a okolie, Matúšova zem – Galanta a okolie, Žitný
ostrov a Záhorie. Zároveň je marketingovou centrálou a zastrešuje propagáciu cestovného ruchu
pre svojich členov doma a v zahraničí. Organizuje podujatia a vytvára a predáva zážitkové produkty
cestovného ruchu, ktoré dotvárajú ponuku výletnej destinácie Trnavského kraja zážitkov.
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