
Jerusalem Innovative Tourism Summit 2013: En ny tidsalder for
turismen
Jerusalem Innovative Tourism Summit 2013 finner sted 28--29. mai i Jerusalem International Convention Center. Ledende
talere innenfor turisme og innovasjon omfatter medgrunnlegger og administrerende direktør i Waze, Uri Levine, den
verdensberømte arkitekten Moshe Safdie, grunnlegger og administrerende direktør i Get Taxi, Shahar Waiser, professor Bob
McKercher og dr. Salvador Anton Clave. Toppmøtet vil fokusere på temaer som urban turisme og banebrytende teknologier.

Turismetoppmøtet 2013 om innovative teknologier gir et spennende innblikk i applikasjonsteknologienes verden og hvordan de
kan brukes for å utvide urban turisme. Globale ledere, akademikere og eksperter innenfor turisme vil lede paneldebatter om et
bredt utvalg av temaer fra turistindustrien, og et spesielt panel vil fokusere på teknologi i turisme, inklusive turismerelaterte apper.

Paneltemaene vil omfatte: Planleggingsmodeller for urban turisme, Turisme som et redskap for urban økonomisk utvikling,
Smarttelefonrevolusjonen og dens betydning for brukere og tilretteleggere av urban turisme, Nye transportparadigmer og fremtiden
for urban turisme, Følg den asiatiske suksesshistorien, Uhåndgripelig kulturarv og utvikling av urban turisme, Idrett og urban
turisme og Hotellutvikling i historiske byer.

I tillegg vil toppmøtet ha en konkurranse om den beste turismeapplikasjonen, og innovatører er invitert til å sende inn sine apper.
Tre vinnere vil få to gratispass til arrangementet og får sjansen til å presentere sine teknologier for et eget panel, i tillegg til at de får
sjansen til å møtes og snakke med alle de viktigste aktørene i bransjen! Og alle deltakerne som har sendt inn sin innovasjon får en
unik anledning til å presentere seg under JITS 2013-utstillingen på en egen stand til en spesialpris.

Begivenheten presenterer Israel som en foregangsnasjon og Jerusalem som en teknologileder.

For nærmere informasjon og registrering:

www.jits2013.com
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


