Regionalna turistična destinacija Dežela Celjska se znova
predstavlja na 45. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju v hali E

Celje, 10. september 2012, Da turizem res združuje in povezuje, bo 21 občin
(Celje, Laško, Dobrna, Vojnik, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Vransko,
Braslovče, Tabor, Polzela, Prebold, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Šentjur, Dobje) združenih v Regionalno turistično
destinacijo Dežela celjska znova dokazalo na 45. Mednarodnem obrtnem sejmu
v Celju, ki bo potekal v Celju od 12. do 18. 9. 2012. Letos se bo destinacija
predstavila z novimi promocijskimi orodji: novo vizualno podobo zasnovano v
skladu z izdelano blagovno znamko Dežele Celjske, z destinacijskim image
katalogom Dežela Celjska, ki vsebuje tudi seznam turističnih namestitev ter
žepnim vodičem Dežela Celjska IN YOUR POCKET. Skupno podobo destinacije bo
okrepilo tudi predvajanje image filma destinacije Dežela Celjska, ki si ga bo
možno ogledati na razstavnem prostoru. Ponudniki združeni v destinacijo se
bodo tudi tokrat predstavljali na skupnem razstavnem prostoru destinacije
Dežela Celjska in sicer v Hali E. Letošnja predstavitev na MOS-u je za vse
ponudnike destinacije še večji izziv, saj je destinacija v lanskem letu prejela
tudi Zlato priznanje za celovit sejemski nastop. Vsak dan se bodo na razstavnem
prostoru z animacijskim programom (ustvarjalne delavnice, nagradne igre,
pevski nastopi ...) in izbrano ponudbo predstavili tudi posamezni turistični
ponudniki: turistične kmetije, zdravilišča, čebelarji, lectarji, vinogradniki,
mojstri gastronomskih specialitet ..., čez vikend pa se bo predstavljalo vseh 6
termalnih zdravilišč vključenih v destinacijo: Thermana Laško, Terme Olimia,
Terme Zreče & Rogla, Terme Dobrna, Rimske Terme, Hotel Sava Rogaška z
aktualno ponudbo krompirjevih počitnic in splošne ponudbe, okrepljene z
različnimi animacijskimi programi.
Predstavitev na sejmu je nadaljevanje v sinergiji oblikovanega partnerskega
sodelovanja organizacij vključenih v Turistično destinacijo Dežela celjska: Zavoda Celeia
Celje kot Regionalne destinacijske organizacije Dežela Celjska, Razvojne agencije Sotla in
GIZ Podčetrtek, Razvojne agencije Kozjansko in TIC Šentjur, ZKŠT Žalec, LTO RoglaZreče in TIC Slovenske Konjice. Destinacijski nastopi potekajo že od leta 2009; v letu
2011 smo z destinacijsko predstavitvijo prejeli tudi Zlato priznanje na 44. Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju za celovit sejemski nastop. Glede na lanskoletne odlične odzive
obiskovalcev bo tudi letošnja predstavitev potekala po subregijskih dnevih z namenom,
da se predstavi čim bolj pestra in bogata turistična ponudba Turistične destinacije Dežela
celjska. S celovitim nastopom destinacija zaokrožuje skupno turistično ponudbo celotne
Savinjske regije na letošnjem 45. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.
Dnevna predstavitev programa subregij vključenih v Turistično destinacijo
Dežela celjska na 45. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju:

V sredo, 12. septembra vas vabimo na razstavni prostor DEŽELE CELJSKE V Hali
E, kjer se bo s celovito ponudbo turističnih ponudnikov predstavila subregija Osrednje
celjsko.
Na predstavitvi boste lahko spoznali celovito turistično ponudbo mesta Celje z
okolico, ki kot takšna ponuja zares bogata naravno-zgodovinska, kulturno-umetniška,
naravna, rekreativna, zabavna in druga doživetja namenjena različnim ciljnim skupinam
in generacijam. Tako bodo obiskovalci imeli možnost vpogleda v gastronomsko,
prireditveno, izletniško ... ponudbo Celjske koče, ki že vrsto let velja za eno najbolj
priljubljenih izletniških točk Celjanov in okoličanov in za obisk katere se v zadnjem času
odločajo tudi tuji gostje. S ponudbo zanimivih nastanitvenih kapacitet se bo
obiskovalcem predstavil tudi Mladinski hotel Celje, ki deluje v sklopu Celjskega
mladinskega centra; 11 tematsko opredeljenih sob navdušuje z unikatnimi zgodbami, ki
so jih posebej zanje zasnovali mladi celjski likovni ustvarjalci.Turistično informacijski
center Celje bo obiskovalcem predstavil ponudbo mesta Celje (Živa zgodovina na
Starem gradu Celje ipd.). Na predstavitvi bodo sodelovali tudi predstavniki STIK-a
Laško (predstavitev turistične ponudbe in ponudnikov Laškega z okolico) in Čebelarstva
ter lectarstva Šolar iz Laškega, ki bo predstavilo svoje medene izdelke. Obiskovalci
bodo spoznali tudi raznoliko ponudbo turističnih storitev v občini Vojnik: Romana
Štrljič Zupanek z medenjaki in ostalim pecivom, čebelarstvo (izdelki iz medu),
Taja Design (Iunikatni tekstilni izdelki iz blaga), Turistična kmetija Goršek
(degustacijska ponudba domačih suhomesnatih in pekovskih izdelkov) ter Center
ponovne uporabe z Zeleno trgovino.
V četrtek, 13.9.2012 vas vabimo na razstavni prostor DEŽELE CELJSKE v Hali E,
kjer se vam bo s svojimi turističnimi ponudniki predstavila subregija
Spodnjesavinjska.
Vabijo vas ZKŠT Žalec s ponudbo Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,
dobrotami Etnološkega društva hmeljarska vas in Kulinarike Podpečan, kmetija
Razdevšek, Turistično društvo Galicija, Turistično društvo Šempeter z medico in
peklensko vodo, Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes z aktualnima
hmeljarskim starešino in princeso, Izletniška kmetija Potočn'k s svojo ponudbo, ZKTŠ
Polzela z malteškim vitezom, ZKTŠ Vransko s svojo ponudbo, AMZS Center varne
vožnje Vransko, Gostišče s prenočišči Mlin pri Močniku iz Vranskega, Konjeniški
klub Islander, Turistična kmetija Weiss z welness ponudbo in kulinariko, Ribnik pri
Lisjaku iz Tabora, Apartmaji Pr' Brišn'k s ponudbo nastanitev in kulinarke, na
prizorišču pa se bo ta dan izvajala tudi promocija harmonike Rutar.
V petek, 14. 9., soboto, 15. 9. in nedeljo, 16. 9. 2012 vas vabimo na razstavni
prostor DEŽELE CELJSKE v Hali E kjer se bodo odvijali Dnevi dobrega počutja - vse
tri dni bodo vsak dan prisotni predstavniki zdraviliških in welness centrov:
Thermane Laško, Term Olimia, Term Zreče & Rogle, Term Dobrna, Rimskih term
ter Hotela Sava Rogaška, ki bodo vsak na svojem pultu predstavljali novosti v svoji
ponudbi, aktualne pakete in morda celo nagradne kupone! Poleg zdravilišč se bodo čez
vikend predstavili še ponudniki: GULP s prodajo domačega borovničevca (petek in
sobota), Čebelarstvo Žvikart (nedelja). Prav tako se bo za vikend odvijala promocija
mesta Celje (petek in nedelja), promocija mesta Laško (STIK Laško, sobota),
promocija Spodnje Savinjske doline (ZKŠT ŽALEC, petek-nedelja).
V ponedeljek, 17. 9. 2012 vas vabimo na razstavni prostor DEŽELE CELJSKE v
Hali E, kjer se bo celovito predstavila subregija Obsotelje in Kozjansko, ki združuje
občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje. Tukaj ni
mogočnih podob, so pa drobnarije in ljudje, ki destinacijo naredijo drugačno in posebno.
Gastronomija nahrani telo, wellness zadovolji čute, narava pomiri in kultura navdihuje.
Pridite in se prepričajte!

Doživetja in okuse Obsotelja in Kozjanskega bodo obiskovalci doživeli skozi skupno
turistično in gastronomsko ponudbo. Turistično društvo Tinsko in Društvo
kmetic Ajda bosta navduševala s tipično obsoteljsko-kozjansko kulinariko. Zavod
za kulturo, turizem in razvoj Rogatec bo z doživljajskimi delavnicami domačih obrti
"Izkusimo dediščino", spomnil na stare, skoraj že pozabljene obrti. Z rezbarjenjem
unikatnih in hkrati uporabnih izdelkov bo nagovarjal rezbar Marko Kostajnšek.
Kozjanski park bo vabil v neokrnjeno naravo in z domačimi jabolki povabil na eno
največjih prireditev v subregiji, na Praznik kozjanskega jabolka (7. - 14. oktober,
Podsreda). Turistična kmetija Marjanca in Bajsova domačija pa bosta ponudili
prenočišče in doživetje podeželja v kombinaciji s kulinaričnim in wellness razvajanjem.
V torek, 18.9.2012 vas vabimo na razstavni prostor DEŽELE CELJSKE v Hali E,
kjer se vam bosta s svojo turistično ponudbo in ponudbo domačih proizvodov predstavili
subregiji Dravinjsko ter Kozjansko.
Subregija Dravinjsko združuje občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Je
destinacija polna presenečenj in odlične kulinarike, ki ponuja vrsto raznolikih oblik
preživljanja prostega časa in kulturna doživetja s katerimi obiskovalce prepriča, da se
vanjo vedno znova radi vračajo.
V sklopu subregije Dravinjsko bosta predstavili Lokalna turistična organizacija RoglaZreče in TIC Konjice s turističnimi informacijami in ponudbo turističnih ponudnikov.
Zeliščarstvo Iršič bo predstavilo raznovrstne izdelke iz zelišč, blagovna znamka Gulp
bo ponudila izdelke iz najboljših pohorskih borovnic - od žganih pijač do domače
marmelade. Podjetje Zlati grič pa bo predstavilo odlična vina iz vinorodnih Škalc, kjer
raste žlahtna trta. Občutite Dravinjsko - kjer si tradicija in prihodnost podajata roke.
Občina Šentjur s Tic-em Šentjur in Razvojno agencijo Kozjansko se bo na sejmu
predstavila s turistično ponudbo štirih zgodb in sicer: zgodbo Ipavcev, Slomška,
Rifnika in Guzaja. Vsebino nosilnih atrakcij Šentjurja bodo dopolnjevali še drugi
ponudniki občine, ki bodo s svojimi pridelki in izdelki obiskovalcem približali bogastvo
okusov podeželja. Kmetija Ploštajner se bo predstavila s ponudbo domačih marmelad,
bučnic in doma izdelanih kozjanskih makaronov. Ekološka kmetija Rečnik bo
predstavila kreativno serijo izdelkov iz orehov tako za prehrambene kot kozmetične
namene. Zavod Etno Eko bo predstavil svojo dejavnost pospeševanja samooskrbe v
okviru lokala Z grede. Wellness center Aspara bo prikazal pestro ponudbo storitev
dobrega počutja. Obiskovalci bodo spoznali tudi tabore na Kozjanskem, ki jih
organizira podjetje Sama Navitas. Celotno dogajanje bodo popestrile predice iz
Dobrine.
Več informacij: Matija Močnik, Zavod Celeia Celje, tel.: 03 42 87 934, e-pošta:
matija.mocnik@celje.si

