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Turistična tiskovna agencija
Je prva spletna turistična tiskovna agencija v
Sloveniji in novost na področju informiranja
slovenskih in tujih novinarjev ter vseh, ki jih
zanimajo novice s področja slovenskega turizma.
Preko TTA.si so zainteresirani javnosti na voljo
aktualne, dnevno ažurirane novice s področja
turizma v Sloveniji v slovenskem jeziku. Vaše
predloge novic za objavo preko TTA posredujte
na tta@spiritslovenia.si
Novinarsko središče
Tur!zem

Skrčite področje.
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Sledite nam.

TTA - Turistična tiskovna agencija

Facebook

Slovenski kanal.

Tiskanje

RSS

Slovenija na TripAdvisor

Dodaj v turistični vodič

TTA/10.9.2013

Jezikovni trener, ki gre z vami tudi na turistični sejem

Bližnji dogodki

Slovenski turizem se vse bolj osredotoča na nove trge, kar pomeni, da
znanje tujih jezikov postaja pomembna konkurenčna prednost
turističnih delavcev.
Jezikovna agencija LanguageSitter™ je v iskanju novih učinkovitih
načinov poučevanja, ki bi se popolnoma prilagodili tempu, raznolikemu in
nestalnemu urniku in potrebam dela v turizmu, razvila novo metodo
poučevanja tujih jezikov. Gre za individualne tečaje tujih jezikov z osebnim
jezikovnim trenerjem. Njihova posebnost je tudi to, da vas na vašo željo
spremljajo na poti na poslovne dogodke kot so turistični sejmi, sestanki,
delavnice v Sloveniji in tujini.

DATUM: ČETRTEK, 05 DECEMBER 2013
Osnovno usposabljanje STIP za skrbnike portala
www.Slovenia.info
VEČ

POŠLJITE POVABILO

POKAŽI VEČ DOGODKOV ZA MESEC NOVEMBER

Zaradi inovativnega pristopa in izrednih rezultatov se je metoda LanguageSitter™ uvrstila v finale za Evropsko
jezikovno priznanje 2013.
Več informacij www.languagesitter.si

Omejite izbor
išči

Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki,
Slovenija, september 2013 – končni podatki
V septembru 2013 za 2 % več prihodov turistov in za 3 % več njihovih
prenočitev kot v septembru 2012.
več

Sledite Sloveniji na socialnih omrežjih
Na Facebook strani Feel Slovenia Slovenijo spremlja že več kot 40.000
prijateljev, na Twitter profilu @SloveniaInfo ima že več kot 7.000
sledilcev, Instagram pa vsebuje že preko 140.000 objav s ključno
besedo #slovenia.
več

Naročilo na novice TTA:
* Naziv:

g.

* Priimek:
* Država:
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* E-mail:

Slovenija
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Zvezdica (*) označuje obvezno polje.
Strinjam se z izjavo
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Tuja veleposlaništva v Sloveniji
Slovenska predstavništva v tujini
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Predstavništva SPIRIT Slovenija, sektor za turizem
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