Sporočilo za medije

MARIBOR IN SLOVENIJA NA XSRITE 2017

Uspešen nastop in predstavitev kitajski turistični javnosti
(Maribor, 8. avgust 2017) Od 4. do 6. avgusta 2017 se je v kitajskem mestu Xi`an četrto leto
zapored odvil mednarodni turistični sejem Xi`an Silk Road International Tourism Expo (XSRITE)
2017. Z namenom celostne predstavitev Slovenije in Maribora so se turističnega dogodka, ki ga
je v treh dneh obiskalo 30.000 ljudi, udeležili Mestna občina Maribor, SHS Aviation, FlyVLM, HIT
d.d. in Zavod za turizem Maribor - Pohorje; slovenski predstavitveni prostor je bil razglašen za
eno od desetih najbolj priljubljenih in eno od petih najbolje organiziranih stojnic na dogodku.
Aktivnosti na XSRITE 2017 so potekale v obliki poslovnih srečanj s predstavniki organizatorjev potovanj
in turističnimi agenti ter kot predstavitev turistične destinacije splošni zainteresirani javnosti. Slovenijo
kot zdravo, zeleno in aktivno destinacijo s privlačno in kakovostno ponudbo je Zavod za turizem
Maribor - Pohorje v sodelovanju s partnerji predstavil 30 azijskim in nekaj evropejskim organizatorjem
potovanj in turističnim agencijam ter poskrbel za odmevno medijsko promocijo.
Rdeča nit slovenske in mariborske predstavitve sta bili konkurenčna ponudba na področju organizacije
športnih dogodkov in vino kot avtentični slovenski produkt z edinstveno zgodbo o najstarejši trti na
svetu. Skladno s tem je predstavitev Slovenije na stojnici vključevala pokušine štajerskega vina v družbi
mariborske vinske kraljice Kaje Šerbinek, bučno olje ter priložnostne nagrade za obiskovalce. Za
uspešno predstavitev Maribora in Slovenije so poskrbeli predstavniki Zavoda za turizem Maribor Pohorje, predstavniki Mestne občine Maribor, predstavnica podjetja HIT d.d. in predstavnica
mariborskega letališča.
Organizatorji potovanj so v največji meri povpraševali po informacijah o pomembnejših slovenskih
znamenitostih, prehranjevalnih navadah in kulinaričnih običajih, pričakovani dnevni porabi kitajskih
turistov pri nas in ponudbi turističnih paketov do 14 ali do 30 dni ter iskali priporočila glede dolžine
popotovanja po Sloveniji in možnostih za tematska doživetja. Medije in obiskovalce na stojnicah pa so
zanimala področja, kot so: osrednji turistični produkti Slovenije, splošne geopolitične informacije o

Sloveniji, potek in trajanje popotovanja po Sloveniji, letalske povezave ter ponudba štiri- in
petzvezdičnih hotelov.
Da je bil nastop na XSRITE 2017 uspešno izpeljan, potrjujeta nagradi, ki ju je s strani organizatorjev
prejela predstavnica mariborske delegacije, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Doris
Urbančič Windisch: slovenski predstavitveni prostor je bil razglašen za eno od desetih najbolj
priljubljenih in eno od petih najbolje organiziranih stojnic na dogodku.
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