Tisztelt Partnerünk!

A
Magyar Fesztivál Szövetség
Nyugat-Dunántúli Regionális
Szakmai Napja

2015. március 23-án, 9.00 órától
kerül megrendezésre Zalaegerszegen, a

Kvártélyházban
(8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.),
melyre
a Magyar Fesztivál Szövetség,
és a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. meghívja.

Szövetségünk tagjai mellett a régióban dolgozó turisztikai szakembereket, utazási irodák
képviselőit, szállásadókat, művelődési intézmények szervezőit is szeretnénk meghívni a
fesztivál és rendezvényszervezők mellett.
A szakmai napon kerekasztal beszélgetésre hívjuk a szakhatóságok (NAV Zala Megyei
Igazgatósága, a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) munkatársait. A
szakhatóságokkal történő kerekasztal beszélgetés erősítheti fesztiváljaink, rendezvényeink
biztonságos, jogkövető megrendezésére való törekvéseinket.
A rendezvény fontos célja, hogy a régiókban a turisztikai szezont nyújtani, az elő- és
utószezon vendégéjszakáit gyarapítani lehessen az együttműködés eredményeként.
Szándékunk, hogy a fesztivál-, rendezvény- és konferenciaszervezők, szállásadók,
vendéglátásban dolgozók egymás munkáját, rendezvényeit megismerve, egymást segítve
tematikus turisztikai csomagokat tudjanak összeállítani, ezzel is erősítve a szálláshelyek
kapacitásának jobb kihasználását, a rendezvények, fesztiválok látogatottságának növelését.
Ebben segít a Magyar Turizmus Zrt. és a helyi turisztikai egyesületek, TDM-ek.
Az Agrármarketing Centrum többek között az OMÉK lehetőségeiről és a KAMRA
programról ad bővebb tájékoztatást.
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A Nemzeti Kulturális Alap sikeres programja a Cseh Tamás program. Erről és az NKA
pályázatairól, működéséről beszélgetünk az Alap képviselőjével.
A szakmai napok jó lehetőséget biztosítanak az Európai Fesztivál Szövetség (EFFE), és
a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) munkájának, az Európai és Magyar Regisztrációs és
Minősítési Rendszer jelenlegi helyzetének megismertetésére.
A szakmai napokat workshop kíséri, ahol lehetőség lesz partnereink bemutatkozására.
A szakmai napok médiapartnerei: a turizmus.com és a Rendezvény Szakmai Magazin.
Rendezvényünk fő védnöke Dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára, szakmai védnöke Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, a
Zalaegerszegi Szakmai Nap védnöke, Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármestere.
A részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek összege 1.500 Ft + áfa/fő.
Részvételi szándékát kérjük, a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével és
visszaküldésével legkésőbb 2015. március 19-ig jelezze a következő elérhetőségek
valamelyikén, ahol további információkkal is állunk rendelkezésére:
Magyar Fesztivál Szövetség Dél-alföldi Regionális Iroda
6722 Szeged, Jósika u. 2.
Telefon: (62) 424-425, Telefon, fax: (62) 424-567
E-mail: szeged@fesztivalszovetseg.hu
A zalaegerszegi találkozás reményében várjuk jelentkezését.
Szeged, 2015. február

Tisztelettel,
Elekes Zoltán
alelnök
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