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A jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalom 

kizárólag Varasd megye Turisztikai Testület felelősségi körébe tartozik. Az itt 

megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / 

vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását 

tükrözik. 

 

Varasd Megyei Turisztikai Testület által „Az aktív turizmus találkozása a fejlett technológiákkal a 

határon átnyúló területeken” röviden AT@AT.CB”, Interreg V-A Magyarország-Horvátország 

Együttműködési Program 2014-2020, s az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

megvalósuló projektben, az alábbi szeminárium kerül megrendezésre, amelyre ezúttal Önt is 

meghívjuk: 

 

Drónok, mint marketingeszköz a turizmus népszerűsítésére 

2022. szeptember 15., csütörtök, 15:30 
Horvátország 42000 Varasd, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1.  

 

A szeminárium egy oktatási intézmény és egy idegenforgalmi hivatal közötti együttműködés jó 

gyakorlatának példáján keresztül a digitális technológiák és a turizmus összekapcsolásának 

lehetőségére összpontosít. 

 

A szeminárium célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikai technológiák használatának 

fontosságára a turizmus népszerűsítésében, a résztvevők közötti tudás- és tapasztalatátadásra, 

valamint új ötletek létrehozására a turisztikai célpontok, látnivalók vagy egyéni létesítmények 

népszerűsítése terén. 

 

A szeminárium a turizmusban érdekelt valamennyi szereplőnek, valamint a természeti és kulturális 

örökség tulajdonosainak és használóinak szól. 

 

The szemináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken 

lehet  2022. szeptember 14-ig: https://forms.gle/PELetvhTHeHfzvcb7  

 

Az AT@AT.CB projekt 2021. január 1-jén kezdődött és 2022.12.31-ig tart. A horvátországi partnerek Varasd 

megye, mint vezető partner és a Varasd Megyei Turisztikai Testület, míg a magyar partnerek Csurgó Város 

Önkormányzata, valamint a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza. A projekt összeköltségvetése 1 245 

215,36 euró, amelyből az uniós társfinanszírozás 1 058 433,04 euró (85%) 

 

Részvételére feltétlenül számítunk! 
 
PROGRAM 

 
15:30 – 15:40 -  Köszöntő és nyitóbeszéd a szeminárium témájáról, Goran Mališ, a TZVŽŽ igazgatója, 
 
15:40 – 16:00 – A drónok, mint a modern technológia nélkülözhetetlen részei a turizmus 

népszerűsítésében 
 
                          Előadó: Ivica Jeremić, Max Media j.d.o.o. 
 
16:00 – 16:30 – Egy példa a sikeres együttműködésre - Dron Pilot Academy Media Challenge                                                           

Előadó: - dr.sc. Ivana Đunđek Kokotec, FOI  
                                           - Bojan Horvat, Looma Films 

https://forms.gle/PELetvhTHeHfzvcb7

