Asociácia informačných centier Slovenska

Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
_____________________________________________________________________

AICES = Kvalitná sieť turistických informačných centier
Liptovský Mikuláš, 25.septembra 2019

TLAČOVÁ SPRÁVA
Asociácia informačných centier Slovenska (AICES), vydavateľstvo Kam po Česku, infoT.I.C. a webový
portál www.kamposlovensku.sk počas leta 2019 realizovali anketu Informačné centrum roka 2019.
Anketa prebiehala na webovom portáli www.kamposlovensku.sk počas letných mesiacovod 21. júna do
31. augusta 2019. Pomocou ankety sa vytvoril priestor pre propagáciu a zviditeľnenie jednotlivých
informačných centier Slovenska., ktorý bol prínosom obzvlášť počas turistickej sezóny. Anketa slúžila
predovšetkým návštevníkom aj na šírenie povedomia o službách informačných centier, ktoré skvalitnili
ich dovolenky,poradili výlety a ukázali možnosti nezabudnuteľných zážitkov. Anketa Informačné centrum
roka 2019 prebiehala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Celkovo sa zapojilo 2713 platných hlasujúcich, ktorí rozhodli o najpopulárnejších informačných centrách
v jednotlivých regiónoch Slovenska.
V západoslovenskom regióne sa najobľúbenejšími turistickými informačnými centrami stali Kultúrnoinformačné centrum Trenčín s počtom hlasov 77, Levická informačná agentúra s 58 hlasmi a na treťom
mieste sa umiesnilo Turistické informačné centrum- Bratislavská organizácia cestovného ruchu s 52
platnými hlasmi.
V stredoslovenskom regióne sa top turistickými informačnými centrami stali IC Banská Štiavnica
s úctyhodnými 766 hlasmi, Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica s 368 hlasmi a na treťom
mieste sa umiestnilo Turistické Informačné centrum Revúca s 291 platnými hlasujúcimi.
Vo východoslovenskom regióne sa najpopulárnejšími turistickými informačnými centramistaliTuristickoinformačná kancelária TIK Rožňava so 159 hlasmi, Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves s 55
platnými hlasmi a trojicu najobľúbenejších infocentier v tomto regióne uzatvára Informačné centrum
MIC Košice s 34 hlasmi.

Absolútnym víťazom ankety Informačné centrum roka 2019 sa stalo Informačné centrum mesta Banská
Štiavnica s počtom hlasov 766. Toto číslo predstavuje celkových 28% celkových platných hlasov a
odzrkadľuje popularitu tohto informačného centra nielen v regióne ale aj na Slovensku.
Gratulujeme víťazným turistickým informačním centrámza odvahu sazapojiť do prvého ročníkasúťaže
popularity a všetkým tým, ktoríimodovzdali svoje hlasy. Za podporu ďakujeme našim partneromsúťaže,
ktorípresúťažiacichpripravili hodnotné ceny a Ministerstvi dopravy a výstavby Slovenskej republiky za
prevzatie záštity nad súťažou popularity turistickýchinformačných centier.
Tešímesaspoločnena ďalší ročník.

Partneri súťaže, ktorí poskytli ceny:
https://aices.sk/s-letnou-sezonou-prichadza-sutaz-o-naj-tic-2019/

