
Innovatiivisen matkailun konferenssi Jerusalemissa 2013:
Matkailun uusi aikakausi
Vuoden 2013 innovatiivisen matkailun konferenssi Jerusalemissa pidetään toukokuun 28 - 29.päivänä Jerusalemin
kansainvälisessä messukeskuksessa. Konferenssissa kuullaan monia johtavia puhujia matkailun ja innovaation aloilta, kuten
Waze:n perustajajäsen ja johtaja herra Uri Levine, maailmankuulu arkkitehti Moshe Safdie, Get Taxi:n perustaja ja toimitusjohtaja
Shahar Waiser, professori Bob McKercher sekä Dr. Salvador Anton Clave. Konferenssin pääaiheita ovat kaupunkimatkailu ja
uraauurtava teknologia.

Vuoden 2013 innovatiivisen teknologian matkailukonferenssi tarjoaa mielenkiintoisen näkymän sovellusteknologian maailmaan ja
sovellusten mahdollisuuksiin lisätä kaupunkimatkailua. Kansainväliset johtajat, akateemikot ja matkailualan asiantuntijat isännöivät
paneeleita, joiden aiheet liittyvät jollakin tapaa matkailuun. Konferenssi on koonnut myös matkailuteknologiaan erikoistuvan
paneelin, jonka aiheena on mm. matkailussa käytetyt sovellukset. .

Paneelin aiheita ovat: kaupunkimatkailun suunnittelumallit, matkailu kaupunkien taloudellisen kehityksen välineenä, älypuhelinten
vallankumous ja sen vaikutus kaupunkimatkailun käyttäjiin ja johtajiin, uudet kuljetustavat ja kaupunkimatkailun tulevaisuus, Aasian
menestystarinan seuranta, aineeton perinne ja kaupunkimatkailun kehitys, urheilu ja kaupunkimatkailu sekä historiallisten
kaupunkien hotellien kehitys.

Messuilla järjestetään lisäksi parhaan matkailusovelluksen kilpailu, johon sovellusten kehittäjät voivat lähettää työnsä. Kolme
voittajaa saavat kaksi ilmaista lippua tapahtumaan sekä mahdollisuuden esitellä teknologiansa tähän tarjoitukseen kootulle
paneelille. Heillä on myös mahdollisuus tavata ja verkostoitua kaikkien alan tärkeimpien vaikuttajien kanssa! Kaikki kilpailuun
osallistuvat saavat myös ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä sovelluksensa JITS 2013 –messuilla olevissa start up –kojuissa
erikoishintaan.

Tapahtuma esittelee Israelin yrityshenkisenä kansana ja Jerusalemin teknologian johtavana kaupunkina.

Lisätietoja ja rekisteröinti:

www.jits2013.com
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


