
Topmøde om innovativ turisme i Jerusalem 2013: Turismens nye
æra
Topmødet om innovativ turisme i Jerusalem 2013 vil finde sted den 28-29. maj i Jerusalem International Convention Center.
Med førende talere om emnet turisme og innovation som Uri Levine, medstifter af og præsident for Waze, Moshe Safdie,
verdenskendt arkitekt, Shahar Waiser, stifter og adm. direktør af Get Taxi, professor Bob McKercher og dr. Salvador Anton
Clave. Topmødet vil fokusere på emner som byturisme og ny teknologi.

2013’s turismetopmøde om innovative teknologier tilbyder et spændende glimt ind i applikationsteknologiens univers, og hvordan
disse kan bruges til at udbrede turismen i byområder. Globale ledere, akademikere og eksperter inden for forplejning af turister vil
deltage i paneldiskussioner om en lang række emner inden for turistbranchen med et særligt panel med fokus på teknologi,
heriblandt turistrelaterede app'er.

Paneldebatemnerne vil være: Planlægningsmodeller for turisme i byområder, turisme som et værktøj for økonomisk udvikling i
byområder, smartphone-revolutionen og dens indvirkning på brugere og ledere af byturisme, nye paradigmer for transportmidler
og fremtidig byturisme, om at følge den asiatiske succeshistorie, immateriel kulturarv og udvikling af turisme i byområder, sport og
byturisme samt udvikling af hoteller i historiske byer.

Topmødet vil endvidere afholde en konkurrence om den bedste turismeapplikation og indbyder innovatorer til at indsende deres
app'er. De første tre vindere vil få to gratis adgangskort til begivenheden og en chance for at præsentere deres teknologi i et
særligt panel til dette formål samt mulighed for at møde og netværke med alle hovedaktørerne i branchen. Derudover vil alle
deltagere, der indsender deres innovation, få en unik mulighed for at præsentere disse på JITS 2013-udstillingen på en stand for
iværksættere, hvor der uddeles en særlig præmie.

Begivenheden præsenterer Israel som en iværksætternation og Jerusalem som et førende centrum for teknologi.
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle
turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt
findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem
med dens tre verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus
fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


