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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

  כפי שעדכנו, אנחנו חוזרים למסורת ישנה של עדכונים שוטפים ורציפים. תיירנים ויזמים שלום רב,

 

 שותפים מרכזמחלקת תיירות מתחדשת, מתרחבת ונבנית כמחלקה חדשה בה  –מחלקת תיירות החדשה 

נושא תקשורת  המבקרים ויידור, כפר האומנים בצוקים ומחלקת תיירות המסורתית שטיפלה עד כה בכל

לפיתוח  הנוגעים שיווקית והדרכה הקשורה בתיירות פנים. למחלקה נוספים תחומי פעילות ועיסוק חדשים

במרכז  תשתיות ועידוד תיירות נכנסת. בשבוע שעבר עברה המחלקה למשכנה החדש תיירותי,

 וכמובן ליצור עימנו קשר בכל עת ולכל צורך. מוזמנים להגיע ויידור.

 

 מחלקת תיירנים. במפגש הוצגה 40, במרכז ויידור בהשתתפות 23/9/19התקיים ביום שני,  -מפגש תיירנים 

יחסי  חשיבות די עצמון ממשרד יחסי הציבור "תקשורות" נתן סקירה בנושאע תיירות בהרכבה החדש.

אורן  איך עושים זאת נכון ופירט את עבודת יחסי הציבור הנעשית במועצה בשנים האחרונות. ציבור,

על פעילות רט"ג באזור, שיתופי פעולה והקמת יחידת מתנדבים.  נתן סקירה פריטל, פקח רט"ג באזור,

 קייטרינג אוללה, על התקרובת המשובחת וליהודה פרידמן מיקב מואה אזולאי, ממושב עידן תודה רבה ללי

  בצופר ויואב אסא מהדק בר בעין יהב, על הרמת הכוסית הנעימה לחג.

 

 ביקר בערבה עדי עצמון מחברת "תקשורות" שנשכרה לטובת ביצוע עבודת יח"צ לתיירות, –חסי ציבור י

במסגרתם ביקר בחוות בין השיטין, בכפר האמנים בצוקים ופגש  22-23/9/19בימים שני ושלישי, 

חשיבות יחסי הציבור, הדגשים המעניינים  ויזמויות תיירותיות. במפגש התיירנים הסביר עדי על תיירנים

ההבדלים המשמעותיים בין פרסום ליחסי ציבור ואופן  (,)הפרה הסגולה של גודין התקשורתאת אנשי 

יחסי הציבור עומד לרשותכם לאורך כל השנה.  אנו מדגישים שוב כי משרד משרד "תקשורות".העבודה מול 

במידע ותמונות יפות )לרוחב( ברמה היומיומית.  שלנו כל העת להציף את משרד יחסי הציבור מומלץ וכדאי

 מוזמנים לשלוח חומרים ישירות לעדי לאורך השנה. המידע באופן שוטף ורציף יש חשיבות רבה בהזרמת

 .8231843-052או לנייד:  tksh5@tikshorot.co.ilבמייל: 

 

, התקיים סיור בכל אתרי "אמץ שיטה" לאורך הערבה 21/9/19ביום ראשון,  - פרויקט אמץ שיטה

 תפות נציגי קק"ל, הילה אלבז ועודד קינן שמטרתו תוספת תוכן בצורת משחק דיגיטלי לאתרים אלו.בהשת
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נוכל להציג  השבוע נפגשנו עם נציגי מעוף )רפי איילון ואיילת עמר( ובתקופה הקרובה – פגישה עם מעוף

לצד  אותם. ודלכם הצעה לתוכנית הדרכה שנתית ועשירה אשר מקיפה את התכנים העדכניים שכדאי ללמ

  זאת, נשמח לשמוע מכם על צרכים שלכם להעשרה, הדרכה והכוונה.

 

החודש נהנינו לארח ולהדריך מספר קבוצות תיירים לצד קבוצות מקצועיות  – מרכז המבקרים ויידור

לבקר מברזיל, דנמרק, סין, איטליה וארגנטינה. בחממות אנו נערכים לקראת שתילות פרחי החורף  שהגיעו

 את מאמצי השיווק שלנו לעונת החורף הקרובה. וממקדים

 

עונת התיירות נפתחה ולפנינו תקופה משמחת של אירועים והפקות. להלן אירועי  – אירועים והפקות

. רישמו ביומנים ועניינו כבר כעת את הלקוחות 2019אוקטובר, נובמבר ודצמבר  חודשים -הקרוב  הרבעון

 ישורים דרך תפוצת שימור הלקוחות שלכם.שילחו חומרים וק שלכם.

 12/10/19-10בעין יהב  חג התמר   

 2/11/19-29/10 יוגה ערבה  

  23/11/19-14בצוקים פסטיבל הסרטים 

 26-27/12/19בכפר אמנים בצוקים  אקו ארט 

 

ועתירי  חגי תשרי עומדים בפתח, מחלקת תיירות מאחלת לכם ולבני משפחותיכם חגים שמחים - תשריחגי 

לקראת  אורחים. שנה טובה ומתוקה, שנת שפע, שגשוג והצלחה רבה. ניתן לקחת מויידור מפות תיירות

 החג ועודפי גלויות פרסום שלכם שנותרו בויידור, לשימושכם.

 

 

 תיירות  , מחלקתי תשרי שמחיםחג

 aravatourism@arava.co.il||  8991336-052מרב עמית || 

 ossi@arava.co.il||  8666111-052אוסי ניר || 

    yonatan@arava.co.il||  3666418-052 || יונתן נריסנה
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