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POZVÁNKA NA ŠKOLENIE K HOREHRONIE Region Card 
 

“Výhody zľavovej karty pre ubytovávateľov a poskytovateľov, školenie o jej vydávaní 
a akceptovaní” 

 
 
 

 
 

  
Vážení ubytovávatelia, podnikatelia v cestovnom ruchu! 
  
V súvislosti s uvedením do prevádzky produktu Klastra HOREHRONIE – združenia 
cestovného ruchu – HOREHRONIE Region Card, si Vás dovoľujeme pozvať na školenie 
o obsluhe a predaji zľavovej karty. Toto školenie sa uskutoční na náklady klastra, tzn. že 
pre všetkých zúčastnených je zdarma! 
 
Školenie sa uskutoční v termínoch:  
 
 21.12.2011 (streda)   od 16:00 hod. – Obecný úrad Čierny Balog- zasadačka OÚ  
 22.12.2011 (štvrtok) od 17:00 hod. – Wellness Hotel Bystrá 
                
  
PROGRAM STRETNUTIA:  
 
1. Predstavenie HOREHRONIE Region Card, jej marketingového vplyvu na cestovný 
    ruch, ako aj výhody pre návštevníkov regiónu Horehronie. 
 
2. Informácie o aktuálnej ponuke hlavných zliav počas sezóny ZIMA 2011/2012:  
 
 a) lyžiarske stredisko Chopok Juh 
 b) lyžiarske stredisko Tále 
 c) lyžiarske stredisko Mýto 
 d) wellness centrá v regióne 
 e) Čiernohronská železnička 
 f)  ostatní poskytovatelia 
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3. Praktická ukážka vystavenia HOREHRONIE Region Card a nabíjania 
    pobytových balíkov.  
 
4. Praktická ukážka akceptácie HOREHRONIE Region Card  
 
5. Školenie ubytovateľov a poskytovateľov zliav – zadávanie údajov do systému, 
    spôsoby predaja a akceptovania karty 
 
6. Diskusia  
 
7. Predaj kariet: záujemcovia si môžu priamo po školení zakúpiť Horehronie Region 
Card. Cena karty pre ubytovávateľov v katastri obce, ktorá je riadnym členom Klastra 
HOREHRONIE  je dotovaná ôsmymi eurami zo strany klastra a nákupná cena teda je 2,-
EUR. Cena karty pre ubytovávateľov v katastri obce, ktorá nie je riadnym členom klastra 
je 9,- EUR a predajná 10,- EUR, tzn. predajná provízia je 1,- EURO.  
Karty je možné si zakúpiť na základe 100% zálohy a zúčtované budú na základe reálnej 
spotreby! 
  
Hlavným cieľom stretnutia je prezentácia zľavovej regionálnej karty, jej prínos pre 
cestovný ruch, zaškolenie pre obsluhu a predaj karty a určenie podmienok predaja 
zimných pobytových balíkov so zľavami. 
 
PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ:  

- pracovníci marketingu, majitelia a prevádzkovatelia ubytovacích zariadení,  
   pracovníci/čky recepcie  

 
Odporúčame zúčastniťsa stretnutia nielen majiteľom / prevádzkovateľom ubytovacích 
zariadení, ale aj pracovníkom recepcie, ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami. 
Predpokladaná dĺžka stretnutia je 2 hod. v závislosti od diskusie.  
  
Veríme, že sa stretnutia zúčastníte a aktívne sa zapojíte do spolupráce s Klastrom 
HOREHRONIE, aby sme spoločne ponúkli hosťom atraktívnejšie služby počas ich 
pobytu v našom regióne.  
  
Tešíme sa na stretnutie s Vami!  
  
  
Klaster HOREHRONIE – združenie cestovného ruchu 
 
Kontakt:  Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ, tel.: 0904 633 622 


