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Miestna akčná skupina Žiar bola súčasťou výstavy Region Tour Expo 2018
Výstavisko Expo Center v Trenčíne patrilo v dňoch 11. a 12. mája 2018 siedmemu ročníku
výstavy cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo 2018. Súčasne s regionálnym
veľtrhom prebiehali aj ďalšie výstavy, ktorými boli Torty a svet pečenia či výstava
slovenských produktov pod názvom Chuť Slovenska. Sprievodným programom počas dvoch
výstavných dní bola prezentácia ľudových umeleckých remesiel, vystúpenia folklórnych
skupín, či prednášky a pozvánky na rôzne kultúrne podujatia. Približne štyridsať výstavných
stánkov ponúklo návštevníkom pohľad do jednotlivých regiónov a prinieslo tipy a možnosti na
výlety a strávenie voľného času nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.
Miestna akčná skupina (MAS) Žiar, ktorá združuje obce handlovskej, pravnianskej doliny
a obec Cigeľ bola tiež jedným z vystavovateľov. „Sme radi, že MAS Žiar mohla byť súčasťou
tejto výstavy. Zodpovedne sme sa na ňu pripravovali niekoľko týždňov, vďaka pracovnej
skupine, ktorej členovia majú skúsenosti s propagáciou a dlhodobo pracujú v tejto oblasti sa
nám podarilo vytvoriť reprezentatívny propagačný materiál, ktorým sme na výstave zaujali.
Návštevníkom sme predstavili nielen prácu a ciele MAS Žiar, ale aj priblížili zaujímavé
miesta a ponúkli inšpirácie, čo sa v sedemnástich obciach nášho územia oplatí
vidieť,“ skonštatovala projektová manažérka MAS Žiar Erika Jonasová.
Výstava Region Tour Expo 2018 v Trenčíne bola premiérou pre MAS Žiar.
„Účasť na výstave hodnotíme ako výbornú skúsenosť nielen preto, že sme mohli prezentovať
územie MAS Žiar širokej verejnosti, ale bola pre nás prínosom aj vďaka rozhovorom
a výmene
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na Slovensku.

V neposlednom rade bola účasť na tejto výstave akousi predprípravou na výstavu
Agrokomplex 2018, ktorá nás čaká v auguste,“ doplnila Jonasová.

Spracovala Mgr. Michaela Šovčíková, administratívna pracovníčka MAS Žiar, t. č.: 046/38 14 415,
info@maszair.sk, www.masziar.sk
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