
 

                                  
 

משרד התיירות ו"qxezqwtqxezqwtqxezqwtqxezqwt" מזמינים את אנשי תעשיית התיירות להשתתף ב: 
 
 
 

כ כנס תיירות הפנים של ישראלכ 
 
 
 

 IMTM שיתקיים במסגרת יריד התיירות
במרכז הירידים, גני התערוכה בתל אביב ב1.5.03- בשעות 14:00-09:00 

 
 
 

הכנס מיועד למלונאים, מפעילי תיירות כפרית ואטרקציות, סוכני תיירות פנים, מפעילי הכנס מיועד למלונאים, מפעילי תיירות כפרית ואטרקציות, סוכני תיירות פנים, מפעילי הכנס מיועד למלונאים, מפעילי תיירות כפרית ואטרקציות, סוכני תיירות פנים, מפעילי הכנס מיועד למלונאים, מפעילי תיירות כפרית ואטרקציות, סוכני תיירות פנים, מפעילי 
טיולים, עובדי הגופים הירוקים, יועצי תיירות ומחליטנים בתחום תיירות הפנים טיולים, עובדי הגופים הירוקים, יועצי תיירות ומחליטנים בתחום תיירות הפנים טיולים, עובדי הגופים הירוקים, יועצי תיירות ומחליטנים בתחום תיירות הפנים טיולים, עובדי הגופים הירוקים, יועצי תיירות ומחליטנים בתחום תיירות הפנים 

 
 
 
 

בתוכנית: 
 

    09:30 -  ברכת שר התיירות, מר בני אלון. 
    09:45 – המשך מדיניות משרד התיירות לעידוד תיירות הפנים – אהרון דומב מנכ"ל משרד התיירות. 

    10:15 – סקר על דרך קבלת ההחלטות לקראת יציאה לנופש בארגונים ובוועדי עובדים –  
                   אסתר סולטן, משרד התיירות. 

    10:30 – האם מצינו את הפוטנציאל הגלום בתיירות הפנים? – שמואל צוראל, יועץ שיווק להתאחדות  
                  המלונות בישראל. 

    11:00 - הפסקה 
    11:30 – היתרונות והחסרונות בהקמת פורומים גדולים המאגדים אזורי תיירות –  

                   מאיר סהר, מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב. 
    12:00 – רשת חדשה של תחנות מידע בפריסה ארצית – דודי פלד, מנכ"ל "ריקושט". 

    12:30 – שימוש במענה קולי טלפוני או באמצעות שיטת TIP כפתרון לקבלת מידע  
      תיירותי כולל בהתקשרות אחת – גרשון פז-טל 

    13:00 – שיווק באמצעות משרדי נסיעות או שיווק ישיר. מה עדיף? – פאנל בהשתתפות:  
                  פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ מנכ"ל "ארקיע קווי תעופה ישראליים", אבי זיו מנכ"ל חברת  

                  "קל", אלי גונן מנכ"ל רשת "שרתון ישראל", עופר זילברמן מנכ"ל אתר האינטרנט "צופית",  
                  אריאל אולמן חברת "אופק מערכות שיווק", שחר שילה, שיווק תיירות בנגב. 

 
 

ההשתתפות בכנס ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מראש 
 

 

לפרטים והרשמה: בירן תקשורת, טל' 08-9407655, פקס' 8-9400320א 
 danbir@zahav.net.il :דו"אל

 

                
ייתכנו שינויים בתוכנית ייתכנו שינויים בתוכנית ייתכנו שינויים בתוכנית ייתכנו שינויים בתוכנית 
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