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سومين همایش و جشنواره برند در گردشگري
با عنوان «خالقيت و مهندس��ي برند» ،در سه بخش
همای��ش علمي ،جش��نواره و نمايش��گاه برندهاي
گردشگري با حضور گسترده مديران کل سازمانها،
كارشناس��ان ،صاحب نظران و اس��تادان دانشگاه و
مس��ووالن دولتي و خصوصي و نیز با حمايتهاي
معن��وي و اجرايي س��ازمانها ،نهادها و اش��خاص
حقيق��ي و حقوقي مطرح داخل��ي و بين المللي ،در
تاری��خ  24و  25آبان ماه س��ال ج��اري با حمایت
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
و ب��ه همت گ��روه نگهدار(هلدینگ) گردش��گری
مارکوپولو در مركز همايشهاي كشور برگزار شد.
همایش ،جشنواره و نمایشگاه برندهای گردشگری
امس��ال همچ��ون دو دوره قب��ل ب��ا اقب��ال بیشتر
كارشناس��ان ،مدي��ران بخش خصوص��ي و دولتي،
صنايع وابسته و گردش��گران پرسفر مواجه شد که
حضور دیپلماتهای سفارتخانههای خارجی مقیم
ایران و و همچنین رئیس سازمان گردشگری کشور
ارمنستان در این رویداد ،حائز اهمیت بود.
یکی از نکات مهم س��ومین همایش و جشنواره
برن��د در گردش��گری ارس��ال پیامهایی از س��وی
معاونین رئیس جمهور و نیز دبیرکل سازمان جهانی
جهانگ��ردی به عن��وان باالترين مقام بي��ن المللي
در حوزه گردش��گري خطاب به ای��ن رویداد بود.
حضور معاون گردش��گری کش��ور ،دکت��ر جهانیان
در مراس��م افتتاحیه و اختتامیه ای��ن همایش بیانگر
اهمیت و کیفیت این همایش و جشنواره بوده است

که نش��انگر حمایت کامل سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردش��گری از این رویداد ملی و
بینالمللی اس��ت .ارس��ال دو پيام از مديران مناطق
آزاد كش��ور ،دو پيام از معاونين سازمانهاي دولتي
و ي��ك پيام از مدیر ش��بكه ي تلويزيوني ،انتش��ار
كت��اب چكيده مقاالت پذیرفته ش��ده در همایش و
انتخاب فعالیتهای خالق در حوزههاي تورگرداني
و دفاتر خدمات مس��افرتي ،هتلها ،صنايع دس��تي،
رس��تورانها ،مراكز تفريحي ،مقاصد گردشگري ،و
مناطق آزاد و اهدا لوح افتخار و یا تنديس جشنواره
از جمله اقدامات با اهمیت در همایش و جش��نواره
سال  1391بود.
هتل بینالمللی قصر طالیی مش��هد ،هتل بزرگ
آزادی ته��ران ،هت��ل داری��وش کیش ،هت��ل مارینا
پارک کیش ،ش��رکت هتلهای پ��ارس ،هتل هرمز
بندرعباس ،هتل بزرگ چمران شیراز ،گروه هتلهای
سنتی مهر ،هتل بام رامسر ،خانه آتشونی کویر مصر،
کم��پ متین نظرآباد ،برج میالد تهران و رس��توران
باغ صب��ا تهران به دریافت تندیس افتخار س��ومین
جش��نواره برند در گردش��گری و همچنین شرکت
هتلهای اس��پینانس ،شرکتهای خدمات مسافرتی
قدس گش��ت ته��ران ،پاس��ارگاد تور ته��ران ،آیتو
تهران ،تعطیالت تهران ،پرسپولیس تهران ،پرساوش
تهران ،آتی توس مش��هد ،یادمان اصفهان ،پرسیاتور
شیراز ،گردشگران شیراز و آذر گشت ملکی تبریز و
رستورانهای نایب تهران ،البرز تهران،هانی تهران،
رفتاری تهران ،س��نتی عالی قاپو تهران ،سنتی باربد

ته��ران ،مجتمع بین راهی مهتاب اتوبان قم ،مجتمع
پذیرایی بین راهی مارال اتوبان کاش��ان و باش��گاه
و ت��االر فرمانیه تهران ،همچنی��ن مجتمع پارک آبی
پارس تهران ،مجموعههای پارک دلفینهای کیش،
نمک آبرود ،ژئو پارک قش��م و دهکده تفریحی و
تله کابین گنجنامه همدان به عالوه س��ازمان منطقه
آزاد چابهار ،س��ازمان منطقه آزاد کیش ،اداره میراث
فرهنگی و گردش��گری کاش��ان ،کردستان و اردبیل
و س��ازمان منطقه آزاد قشم ،اتحادیه تولید کنندگان
و صادر کنندگان صنایع دس��تی کش��ور ،شهرداری
ته��ران ،کان��ون اتومبیل رانی و جهانگ��ردی ایران،
شهرداری کالردشت ،شرکت سفر کارت ملی ،بیمه
س��امان ،هواپیمایی لوفتانزا و شبکه شما به دریافت
لوح افتخار سومین جشنواره برند در گردشگری در
بخش فعالیتهای خالقانه نائل آمدند.
همچنين  14رس��انه جمعي مكتوب 11 ،پايگاه
اطالع رس��اني مجازي (خبرگزاري و پايگاه اطالع
رس��اني) 13 ،مجموع��ه اقامتي و هتل��داري مطرح
كشور 4 ،بانك 2 ،س��ازمان منطقه آزاد 8 ،دانشگاه
داخلي و بين الملل��ي 4 ،انجمن علميو تخصصي،
 11اتحاديه و تشكل صنفي 6 ،برند گردشگري بين
المللي خارجي 2 ،ش��ركت بيمه 8 ،س��ازمان و نهاد
بزرگ دولتي مرتبط 6 ،ش��ركت و موسسه فرهنگی
و آموزش��ي ،به همراه برج ميالد و اتاق بازرگاني و
صناي��ع و معادن تهران به عن��وان حاميبا دبيرخانه
دائميجش��نواره برن��د در گردش��گري هم��کاری
داشته اند.

