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V upanju, da ne prekinemo dolgoletne tradicije stanovskega
dogodka, tudi letos s pridobljenim pozitivnim mnenjem
NIJZ, seveda ob upoštevanju priporočil za varovanje zdravja,
organiziramo prireditev, ki bo potekala med 7. in 8.
decembrom 2020 v Thermani Laško.
Na spletni strani https://gtzslovenije.si/, se je možno že
prijaviti na strokovna tekmovanja, kmalu pa bomo objavili
tudi program dogodka.
V kolikor pa želite prireditev podpreti v obliki sponzorstva, se
obrnite na vodjo projekta Srečka Kokliča
(srecko.koklic@tgzs.si) ali Rebeko Mežan
(rebeka.mezan@tgzs.si).

Letni zbor Združenja hotelirjev
Slovenije
5. november 2020
Hotel Jama,
Postojnska jama d.d.

prijave na: srecko.koklic@tgzs.si

Združenje Kampov Slovenije
V torek, 6. 10. 2020 je potekala seja Združenja kampov
Slovenije, kjer so kampi, člani TGZS, izvolili novo vodstvo
Združenja, ki ga bo naslednja štiri leta vodila ga. Lidija
Koren, izkušena turistična delavka, ki je ustanoviteljica in
lastnica Kampa Koren v Kobaridu (prvega dobitnika
okoljskega certifikata EU eko marjetice v Sloveniji). Mesti
podpredsednikov Združenja sta zasedla g. Uroš Ambrožič,
direktor Kampa Šobec iz Lesc in g. Matjaž Pešelj, direktor
podjetja GTM d.o.o. iz Metlike, ki upravlja Kamp Bela krajina.

Združenje Rent a car
V okviru Turistično gostinske zbornice Slovenije pa so novo združenje
ustanovila največja slovenska podjetja, ki izvajajo storitve rent a car in so člani
Zbornice. Dejavnost rent a car je neločljivo povezana s turizmom, ki ga je
letos izjemno prizadela pandemija Covid-19. Zapiranje državnih mej je
otežkočilo prihode tujcev v Slovenijo, kar se je zelo negativno odrazilo ne
samo na dejavnosti turizma in gostinstva temveč tudi pri vseh dejavnostih, ki
so od turističnega prometa odvisne. Posledice so posebej začutile
gospodarske družbe, ki izvajajo storitve rent a car. Pod okriljem Turistično
gostinske zbornice Slovenije se bodo člani novega strokovnega Združenja
sistematično lotevali reševanja problemov, s katerimi se vsakodnevno
srečujejo pri svojem delu, ne samo v času pandemije.
Na ustanovni seji Združenja rent a car so izvoljeni člani predsedstva:
predsednik Matjaž Bolka, Reinhoff d.o.o. - HERTZ, podpredsednica Suzana
Drobnjak, Anticus d.o.o. - SIXT in podpredsednik Gašper Žvan, AVANT CAR
d.o.o.

Interreg Italia-Slovenija

Na Turistično gostinski zbornici Slovenije smo pričeli z
izobraževanji za mladega kulturnega ambasadorja, ki
potekajo v sklopu čezmejnega projekta Interreg ItaliaSlovenija, PRIMIS.
Cilj aktivnosti je usposobiti kandidate za promocijo
jezikovnih, kulturnih in naravnih značilnosti programskega
območja.
Po dveh online izobraževanjih sledi tudi izvedba terenskih
vaj, na katerih si bodo mladi udeleženci ogledali območje
Kopra in Trsta ter pripravili inovativen itinerarij, ki ga boste
lahko vključili v svojo ponudbo tudi vi, kot naši člani.

VIVO Box To Go

VIVO BOX TO GO so VIVOVCI razvili s trajnostno miselnostjo
za naročnike današnjega časa, za več lokacij hkrati ter za
online povezovanje poslovnih dogodkov.
Vsebuje opcijo hladnega kosila, v razvoju in že naročeni pa
so tudi BOX-i z različnimi toplimi vsebinami in raznoraznimi
finger prigrizki.
Na lokacijah kjer smo dnevno prisotni ali v bližini, je vsebina
lahko tudi toplo kosilo ali večerja, slastne enolončnice, kaj iz
babičinega lonca ali pa sodobna kulinarika.

VIVO CATERING CHEFI
so pripravili celostno
linijo VIVO TO GO
BOX-OV, ki temelji
predvsem na lokalnih
in svežih sestavinah s
poudarkom na zdravih
in okusnih obrokih.

Živa kuhinja prihodnosti
Pridružite se nam in soustvarite Živo kuhinjo prihodnosti
v jesenskih barvah, vonjih in okusih!
Vljudno vabljeni na intenzivni praktični seminar v treh
modulih, kjer boste v teoriji in predvsem v praksi
spoznavali moč začimb in divjeraslih rastlin ter tehnike
"oživljanja" živil.

www.belajevi.si

