Strateški projekt Interreg Italia-Slovenija »VEČSENZORNA DOŽIVETJA, POVEZANA Z
GRADOVI IN VILAMI ČEZMEJNE REGIJE ZA ODLIČNOST V TURIZMU« (1. 1. 2019–31. 12. 2021)

VABILO NA VIRTUALNE DELAVNICE »USTVARJALNI JEZIK TURIZMA – OD IDENTITETE
KRAJA DO TURISTIČNE PONUDBE«
Trenutno turizem ni v ospredju našega zanimanja, kar pa ne pomeni, da ne bo
turistična dejavnost ponovno vzcvetela, takoj ko bodo zdravstvene razmere to spet
omogočale. Morda bodo v ospredje še bolj stopile vrednote avtentičnosti in
naravnosti. Ti občutki pa so nedvomno povezani tudi z jezikom v turizmu. Ali niso
lepe počitnice tudi rezultat pristne, prijazne in učinkovite komunikacije?
USTVARJALNI JEZIK TURIZMA – OD IDENTITETE KRAJA DO TURISTIČNE PONUDBE pod
vodstvom jezikoslovke in strokovnjakinje za govor turizma dr. Vesne Mikolič
V okviru projekta MerlinCV organiziramo delavnice o ustvarjalni in učinkoviti
komunikaciji na področju turizma, tako v okviru tradicionalnih kot novih medijev. V
prvem delu bo govor o vrstah komunikacije v turizmu, v drugem o znamčenju in
avtentičnosti turistične ponudbe, v tretjem pa o jezikovnih sredstvih, s katerimi
dosežemo prepričljivost turistične zgodbe. Delavnica je namenjena turističnim
ponudnikom, oglaševalcem na področju turizma, turističnim vodnikom in vsem, ki se
srečujejo z jezikom.
Delavnica bo potekala preko Zooma in bo izvedena: 30. novembra med 17. in 19.
uro:
https://us02web.zoom.us/j/81820164361?pwd=OTlXL2o0U20yODEyN1lmQU5YREJpd
z09 (Meeting ID: 818 2016 4361; Passcode: 833501).
Po potrebi bomo zagotovili tolmačenje iz slovenščine v italijanščino.
Prosimo, če se lahko na delavnico prijavite po e-mailu na: merlincv@zrs-kp.si,
spremljajte pa tudi naša družbena omrežja, kjer bodo objavljene natančnejše
informacije
in
morebitne
spremembe:
https://www.facebook.com/
interregmerlincv/.
Prijazno vabljeni!

»Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga
financira Evropski sklad za regionalni razvoj.«
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