
marketingové aktivity MDV SR a V4 v RF a SNŠ v roku 2017

1.
Prezentácia v rámci workshopu Cestovanie za zdravím, Moskva                                                                                                              

(organizuje firma Tourbusiness, účastnícky poplatok 590,00 EUR, v prípade záujmu ma kontaktujte)
19.04.2017

2. Prezentácia Slovenska počas výstavy Medicínskeho turizmu v Kyjeve (na ZÚ SR v Kyjeve) 24.04.2017

3. Roadshow V4 v Bielorusku (Brest, Mogiľov, Gomeľ, Minsk) 18.-21.05.2017

4. Prezentácia Slovenska a workshop pre TO a CK počas roadshow v pobaltských krajinách (Tallin, Riga, Vilnius) jún 2017 - termín bude upresnený

5. Prezentácia v rámci V4 na moskovských letiskách Šeremetevo a Vnukovo júl 2017 - termín bude upresnený

6. Výstava Otdykh/Leisure 2017 Moskva 19.-21.09.2017

7. Prezentácia Slovenska pre TO a CK v rámci výstavy Otdych/Leisure v Moskve (ponuka zimných produktov) 20.09.2017

8. Medicínsky workshop V4, Moskva (deň po ukončení výstavy Otdykh/Leisure) 22.09.2017

9. Roadshow V4 v RF (Kazaň, Samara, Ufa) 24,-26.09.2017

10. Prezentácia Slovenska a workshop s ukrajinskými TO a CK pred výstavou UITM v Kyjeve (ponuka zimných produktov) 03.10.2017

11. Prezentácia Slovenska pre TO a CK pred začiatkom výstavy Inwetex v Petrohrade (ponuka zimných produktov) 11.10.2017

12.
Prezentácia Slovenska a workshop s ruskými TO a CK v rámci medzinárodného workshopu Snežný kalejdoskop v Moskve (ponuka 

zimných produktov), organizuje firma Tourbusiness, účastnícky poplatok približne 450,00 EUR)
október - termín bude upresnený

13.
Prezentácia Slovenska pre ruských TO a CK počas roadshow v regiónoch Ruskej federácie (Kaliningrad), organizuje firma 

Tourbusiness, účastnícky poplatok cca 400,00 EUR
október - termín bude upresnený

14. Prezentácia Slovenska a workshop pre bieloruských TO a CK pred zimnou sezónou november - termín bude upresnený

15.
Prezentácia Slovenska pre ruských TO, CK a profesionálov v oblasti medicínskeho CR v rámci medzinárodného workshopu 

MEDANTOR v Moskve (kúpele), účastnícky poplatok cca 850,00 EUR
november - termín bude upresnený

16. Prezentácia Slovenska pre širokú verejnosť pred zimnou turistickou sezónou v Moskve (v obchodnom centre) november - termín bude upresnený

17. Prezentácia v rámci V4 - pre širokú verejnosť v Moskve (obchodný dom, resp. park) termín bude upresnený
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