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Вих. № 3420 від 23.04.2019р.
Вельмишановні підприємці та власники бізнесу!
Засвідчуємо Вам свою повагу та маємо за честь запросити до участі на партнерських і спонсорських
умовах VI-го Таврійського Туристичного Конгресу 16-18 травня 2019 року, який буде проходити на сонячній
Херсонщині:
16 травня – пленарна частина і майстер-класи на базі комплексу відпочинку «Казкова діброва» у
гостинному місті Нова Каховка;
17-18 травня – роад-шоу єдиним туристичним коридором Херсонщини «Соляна Дорога», котрий
сьогодні є туристичним кластером, куди ви також можете увійти.
Конгрес проводиться з метою популяризації та представлення туристичної привабливості Херсонщини,
розвитку внутрішнього і в’їзного туризму, налагодження міжнародних і міжрегіональних партнерських
відносин.Організатором Конгресу є громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського
об’єднання територіальних громад” за підтримки міської ради м.Нова Каховка.
Головні акценти Таврійського Туристичного Конгресу-2019:
 інноваційні моделі в сфері туризму та індустрії гостинності;
 майстер-класи від експертів-практиків;
 ділові зустрічі, робота демонстраційних і бізнес-майданчиків;
 прийом у чумацькому стилі від міського голови м. Нова Каховка
Спікерами та експертами за напрямками в сфері туризму та індустрії гостинності
виступають фахівці з України і США.
Ми запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Таврійського Туристичного Конгресута стати
партнерами і спонсорами цієї знакової події.
Пропонуємо такі моделі співпраці:
 Пакет 1: Представлення Ваших пропозицій для членів турбізнесу на демонстраційному
майданчику Виставки «Таврійський турист-2019» – 500,00 грн. місце (стіл, електропостачання за
потреби, розміщення в зеленій зоні на території комплексу «Казкова діброва»)
 Пакет 2: Пакет 1 + розміщення ваших логотипів у роздаткових промоційних матеріалах Конгресу
– 1500,00 грн.
 Пакет 3: Пакет 2 + участь у всіх заходах Конгресу – майстер-класи, роад-шоу 2 дні (включаючи
проживання, харчування та інше) – 3500,00 грн.
Цільова аудиторія Конгресу - представники бізнесу туристичної сфери (більшість), представники
влади і громадськість (меншість). Орієнтовна кількість учасників–130 осіб.
Конгрес викликав велике зацікавлення серед представників туристичної еліти нашої країни. На Вас
чекають незабутні зустрічі, приємні враження, корисний досвід від колег!
Актуальна інформація про спікерів і програму дивіться на сторінці події Фейсбуці www.facebook.com/events/1048999421964544
Про Ваше рішення щодо участі просимо надати відповідь до 5.05.2019 р. за тел.: + 38(050) 318-1681; +38(095) 946-01-58, або на електронну адресу ГО «АРР ОТГ» cleverclub.nk@gmail.com
Додаток: орієнтовна програма VI-го Конгресу.
http://www.arr.ks.ua/ttk2019/ - онлайн сторінка Таврійського Туристичного Конгресу.

З повагою, голова
правління ГО «АРР ТОТГ»

Павло Ярмій

Додаток 1

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА VI ТАВРІЙСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО КОНГРЕСУ
16-18 травня 2019 року
16 травня
Місце проведення: центр відпочинку “Казкова діброва”, м. Нова Каховка,
11-00 – 15-00 - Виставка виробів майстрів народних ремесел, інформаційно-рекламні стенди міст та
районів, об’єднаних територіальних громад, виробників крафтових продуктів.
11-30 -12-15 – Реєстрація учасників, огляд виставки
12-30 – 14-30 - Пленарне засідання:
-

Привітання від керівництва області, в.о. голови ХОДА Бутрій Д.С.

-

Привітання від міського голови м. Нова Каховка Коваленко В.І.

-

Презентація туристичної привабливості Херсонщини

-

Інноваційні ідеї розвитку туристичних можливостей Херсонщини

-

Туристичний кластер “Соляна дорога” як пілотний проект розвитку внутрішнього туризму

-

Досвід Кам’янця-Подільського та інших туристичних міст України, перший віце-президент
ВГО “Клуб мерів” Мазурчак О.В.

-

Анонсування спікерами програми роботи майстер-класів.

14.30 - 15.00 - кава-брейк
15:00 - 18-00 - робота Майстер-класів від експертів і практиків
А. Створення локальних фестивалів, які підвищують імідж територій:
-

Олег Демчук Фестиваль “Терра Героїка”
Оксана Лелюк Фестиваль “Маланка Фест”- сайт http://malankafest.com.ua
Андрій Зоін Фестиваль “Республіка” - сайт http://respublicafest.com
Максим Черкашин, креатор фесту “Файне місто”, який входить в Топ-20 рок-фестів Європи, сайт
https://fainemisto.com.ua

Б. Зелений, активний, екологічний туризм - можливості для Херсонищини:
-

-

Donielle Goldinger (Доніел Голдінгер) - Волонтер громадського з розвитку від Корпусу Миру,
Карпатський національний природний парк, міжнародний туризм, фахівець Єллоустонського
НП (Yellowstone National Park)
Андрій Гінкул, голова Української асоціації активного та екологічного туризму
Юлія Забалдіна, к.е.н., доцент, проект “Розвиток територій через туризм”
Chris Starbird (Кріс Старбірд) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, Заліщицька
міська рада, Тернопільська область, досвід роботи в Америці у сфері туризму та гостинності.

В. Грошовий магніт для розвитку туризму-оригінальні практики:
-

Юлія Алєксєєва, засновник проекту «Туристичні кластери 300+», к.н. державного управління,
генеральний директор холдингу компаній «ZABUGOR.COM»
Leslie Nolan (Леслі Нолан) - Волонтер громадського розвитку від Корпусу Миру, туризм ГО в
Івано-Франківській області, експерт Музею мистецтв (Нью-Йорк)
Юрій Бова міський голова м. Тростянець
Geoffrey Kronberg (Джеффрі Кронберг) - Волонтер з громадського розвитку від Корпусу Миру в
Львівській області, шеф-кухар, експерт з гастротуризму
Володимир Гаразд міський голова м. Долина, Івано-Франківщина
Василь Стефурак, депутат Печеніжська ОТГ, ГО «Опришки»
Thomas Choi (Томас Чой), Волонтер з громадського розвитку від Корпусу Миру в АРР ТОТГ
«Приклади розвитку туризму в ОТГ в Україні та в США»
Ігор Лепешкін – Ведучий спеціаліст канадського проекту «ПРОМІС»

Г. Інноваційні підходи сучасного екскурсійного супроводу (дискусійний майданчик):
- Яніна Гаврилова, Голова Правління Громадської спілки «Всеукраїнської асоціації гідів»
- Галина Аблова, керівник Херсонського відділення «Всеукраїнської асоціації гідів»
18.30 - 19.00 - Ознайомлення з центром відпочинку “Казкова діброва”
19.00 - 22.00 - Прийом у чумацькому стилі від міського голови м. Нова Каховка
17-18 травня - роад-шоу локаціями та атракціями туристичного кластеру “Соляна дорога”
Програма роад-шоу опублікована на офіційному сайті - www.arr.ks.ua/ttk2019/

