
Israels turistministerium lanserar särskild webbplats för
konferens- och incitamentsmarknaden !
Det israeliska turistministeriet lanserade nyligen en särskild webbplats, vilken riktar sig till de beslutsfattare och
turismspecialister som arbetar inom konferens- och incitamentsmarknaden (PCOs och DMCs[1]). Under parollen “Israel: One
place. Endless possibilities", beskrivs Israel på webbplatsen som ett modernt och dynamiskt land, med ett mycket brett
spektrum av olika gästfria alternativ, och olika konferens- och incitamentsmöjligheter.

Israel kan arrangera konferenser med alltifrån 50 till 10.000 deltagare på hotel och till och med på universitet med toppmoderna
konferensanläggningar. Hotellogin kan anpassas till alla smaker och budgetar – från lyxiga hotellkedjor i de största städerna och
spa resorts i Eilat, Galiléen, och vid Döda havet, till pastorala miljöer såsom kibbutzpensionat och hotell.

Möjligheterna till olika rundresor i samband med konferenserna är oöverträffade – de förstnämnda innefattar besök på
arkeologiska fyndplatser, klassiska rundresor med besök på bibliska platser, spabehandlingar, sport och ökenäventyr och mycket
mer.  

   

För den äventyrslystne erbjuder Israel ändlösa, spännande, exotiska och minnesvärda alternativ inom fyra
huvudkategorier:

Kropp och själ: holistiska spabehandlingar, meditiation, kabala etc.
Sport: alla typer av vatten- land- och luftsporter på olika utmaningsnivåer, från de lättaste till de mest extrema, inklusive
simning med delfiner i Röda havet, fågelskådning, cykling, jeepturer med mera.
Mat och vin: vingårdsbutiker, olivolje- och ostgårdar, utomhusmatmarknader med mera.
Fritid och historia: kultur- och nöjesliv, arkeologiska fyndplatser, påkostade nattliga produktioner i öknen, muséer med mera.

http://www.goisrael-conference-and-incentive.com/

Webbplatsen innehåller även videoklipp, bilder, och detaljerad användarvänlig information inklusive kontaktuppgifter.

Professional Conference Organiser, Professional Congress Organiser, el. enbart Conference Company, är ett företag som är specialiserat på organisering och genomförande av [1]
kongresser, konferenser, seminarier och

.(. liknande arrangemang (ö.a

.Källa: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Professional_conference_organiser. 2013-08-14

Destination Management Company, är ett professionellt tjänsteföretag, vilket besitter en stor lokal kännedom, expertis och resurser, och som är inriktat på skapande och genomförande
,av events, aktiviteter, rundresor

(. och transport- och projektlogistik (ö.a

Källa: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Destination-management 2013-08-14
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.



Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 Läs mer på www.goisrael.se 


