Попередній ПРЕС-РЕЛІЗ
16-18 травня 2019 р. у м. Нова Каховка (на території комплексу відпочинку «Казкова
діброва») відбудеться IV Таврійський туристичний конгрес. Організатори заходу:Департамент
туризму та курортів Херсонська обласна державна адміністрація, Новокаховська міська рада,
ГО Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад.
Заплановані кількість спікерів - 18 осіб, голови місцевих рад та об’єднаних
територіальних громад, асоціацій, громадських організацій, провідні спеціалісти зі всієї України
та Америки.
Загальна кількість очікуваних учасників конгресу – приблизно 120 осіб, серед яких
представники:обласних, районних та місцевих рад, представники міжнародних фондів, експерти
з питань розвитку туристичної галузі, громадські діячі та громадські організації, науковці,
інтернет-маркетологи, представники туристичних об’єктів Херсонщини – яхт-клуби, готелі, бази
зеленого туризму та відпочинку, виноробні підприємства, виробництва крафтової
продукції,кафе та ресторани,власники інших туристичних атракцій.
В рамках конгресу планується розміщення демонстраційних стендів, експозицій закладів
сільського зеленого туризму, заповідників та національних природних парків Херсонщини,
тематичні фотовиставки. Передбачено демонстраційні експозиції виноробних підприємств,
товаровиробників
автентичних
Таврійських
продуктів,
страв
тощо
з
презентаціями-дегустаціями.
Протягом пленарного засідання будуть презентовані : інноваційні ідеї розвитку
туристичних можливостей Херсонщини, пілотний проект Таврійського краю туристичний
“Соляна дорога” та досвід Кам’янця Подільського та інших туристичних міст України.
Одразу після завершення пленарної частини буде розпочато роботу чотирьох
майстер-класів:
- «Створення локальних фестивалів, які підвищують імідж території» (заплановані
спікери: Олег Демчук, Оксана Лелюк, Андрій Зоїн, Максим Черкашин, Костянтин
Пархоменко),
- «Зелений, активний, екологічний туризм - можливості для Херсонщини»
(заплановані спікери: Доніель Голдінгер, Андрій Гінкул, Юлія Забалдіна, Кріс Старбірд),
- «Грошовий магніт для розвитку туризму оригінальні практики», ( заплановані
спікери: Юлія Алексєєва, Леслі Нолан, Юрій Бова, Джеффрі Кронберг, Валентин
Волошин, Василь Стефурак, Ігор Лепешкін, Тарас Колайчук) та
- «Інноваційний підхід сучасного екскурсійного супроводу( в форматі дискусійного
майданчику)»(заплановані спукери: Яніна Гаврилова, Галина Аблова).
По закінченню першого дня – дружній туристичний пікнік .17-18 травня проведення
презентаційних та івент-заходів на об’єктах туристичної дестинації – відкриття туристичного
сезону в Асканії Новій 17 травня, знайомство з об'єктами туристичного кластеру «Соляна
дорога», успішні практики по розвитку туризму в ОТГ Херсонщини.
17-го травня ми відвідаємо такі туристичні локації: м. Нова Каховка, м. Каховка,
Каховський р-н “Любимівський шафран”, Каховський магістральний канал, с. Мар’янівка козина
ферма, с. Тавричанка, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, с. Григорівка Лемурійське озеро, с.
Чорнянка “Золотий фазан”, Північно-Кримський канал.
18-го травня м. Нова Каховка, “Унікальні водоспади степів Херсонщини”, НПП
“Кам’янської Січі”, с. Зміївка, фортеця Газі-Кермен, Введенська церква, палац кн. Трубецьких,
Шато Трубецьких, ДМК “Таврія”, м. Херсон.
До зустрічі на Таврійському Туристичному Конгресі!

