2. mednarodna znanstvena konferenca
ENCUENTROS: NOVA EVROPA – NOVA TURISTIČNA DESTINACIJA
(21. - 23. maj 2008, Portorož)

CILJI
Ena od manj izkoriščenih priložnosti za evropski turizem so prav gotovo destinacije nove Evrope. V
teh turističnih destinacijah se ukvarjajo z drugačnimi razvojnimi problemi kot v tradicionalnih
destinacijah. Glavni namen konference je prikazati uspešne prakse uveljavljenih izobraževalnih in
raziskovalnih centrov ter njihov prispevek k hitrejši in uspešnejši rasti turistične dejavnosti. Poleg
tega želimo spodbuditi razpravo o posameznih destinacijah nove Evrope in njihovih razvojnih
možnostih ter priložnostih za tesnejše sodelovanje.
TEME

















trženje v turistični dejavnosti
teoretične osnove turističnega razvoja in spreminjanja turističnih struktur ter procesov
sodobna dognanja za doseganje večje produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti
poslovanja turističnih podjetij
management kakovosti v turistični dejavnosti
kadrovanje in izobraževanje kadrov v turistični dejavnosti
prestrukturiranje organizacijskih in informacijskih sistemov v turistični dejavnosti
načrtovanje, razvoj in uporaba destinacijskega managementa
pomen komunikacije v turistični dejavnosti
upravljanje s prostorom in trajnostni razvoj v funkciji turizma
novi pristopi in avtentičnost v turizmu ter njihova uporaba
pomen varnosti za turizem v sodobnem globalnem svetu
inovacije v turizmu
izobraževanje v turizmu
management prireditev in turizem
medkulturne dimenzije v turizmu
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PRISPEVKI ZA KONFERENCO
Veselimo se Vaših prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku. Rok za sprejetje člankov in
povzetkov v angleškem jeziku je 1.4.2008. Vsi povzetki bodo objavljeni v zborniku konference, vsi
članki bodo priloženi zborniku v obliki CD. Določeni članki, po izboru recenzentov, bodo objavljeni v
posebni izdaji revije ACADEMICA TURISTICA. Prosimo, upoštevajte priložene napotke in predloge.
Spletni naslov za oddajo prispevkov je encuentros [at] turistica.si ([at] nadomešča @).

POMEMBNI DATUMI
Rok za oddajo povzetka:
Obvestilo o sprejemu povzetka:
Rok za oddajo končnega prispevka:
Obvestilo o sprejemu prispevka:

17. februar 2008
25. februar 2008
1. april 2008
15. april 2008

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Predprijava do 25. 4. 2008:
Prijava od 25. 4. do 18. 5. 2008:
Podiplomski študentje UP Turistice
Predprijava do 25. 4. 2008:
Prijava od 25. 4. do 18. 5. 2008:

21. – 23. maj (3 dni)
250 €
290 €

22. – 23. maj (2 dni)
200 €
240 €

100 €
150 €

Znesek kotizacije vključuje DDV. Kotizacija vključuje: napitke med odmori, večerjo in konferenčni
zbornik.
Registracija in kotizacija sta obvezni za vse udeležence konference. Prvi avtor oz. soavtor plača
kotizacijo samo enkrat. Priporočamo pravočasno prijavo na konferenco.
Podatki za plačilo kotizacije:
Nakazilo kotizacije izvedite na račun:
UP
Titov trg 4, 6000 Koper
Št. transakcijskega računa: 01100-6000005649
Davčna številka: SI71633065
Sklic na številko: 212305
Kopijo plačila z imenom udeleženca pošljite na naslov: UP TURISTICA, Obala 11a, 6320 Portorož,
lahko tudi po faxu: 05 / 61 770 20.
V primeru odpovedi do 9. maja zadržimo 30% vplačanega zneska. Po tem datumu vplačane
kotizacije ne vračamo.
INFORMACIJE
Vse dodatne informacije so na voljo na: marijana.sikosek [at] turistica.si ([at] nadomešča @)
TURISTIČNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV
Za turistične informacije in namestitev: http://www.portoroz.si

