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Tarptautinio turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje
„ADVENTUR 2018“
Poilsio
paslaugų
agento
specialybės mokiniai, lydimi
mokytojo Rimanto Sereičiko,
aplankė Lietuvos parodų ir
kongresų centrą LITEXPO.
Ten
vyko
Tarptautinio
turizmo
ir
aktyvaus
laisvalaikio paroda „ADVENTUR 2018“. Atvykę į parodą
sužinojome jos temą – KELIAUK KITAIP! Tai šeštą
kartą suorganizuotas, didžiausias Baltijos šalyse
specializuotas turizmo renginys, kurio dalyviai iš įvairių
pasaulio šalių ir mūsų šalies regionų. Čia pristatomas ir
skatinamas
verslas,
pramogos,
tarptautinis
bendradarbiavimas ir turizmo paslaugų populiarinimas.
,,Keliauk kitaip!” - tai poreikių ir paklausos derinys. Kad į
turizmą galima pažvelgti kitaip, mes jau žinome iš
Rimanto Sereičiko pamokų, kurių metu susipažinome su
nišinio turizmo galimybėmis. Jo paklausa nuolat auga.
Keliautojai vis dažniau ieško unikalių patirčių ir įspūdžių.
Parodoje dominavo ekologinio turizmo pristatymas.
Apie jį žinojome iš mokytojos Zitos Arlauskienės pamokų.
Susipažinome su įvairių šalių, pristatančių ekologinio
turizmo galimybes, stendais.
Mokytojos Aušros Petrauskienės pamokos apie
svetingumą priimant svečius, poilsiautojus, turistus iš
įvairių šalių, pravertė parodoje susipažįstant su įvairių
kelionių pasiūla. Tai galimybė keliaujant ne tik susipažinti,
bet ir palyginti skirtingus šalių papročius, įvairias
tradicijas, architektūros ir meno formas, vertybes ir etiką.
Tai įdomi, pilna įspūdžių, vertinga patirtis, kuri suteikia
žinių ir įkvepia naujoms kelionėms. Parodoje
susipažinome su turizmo įmonių kelionių pasiūlymais,
maršrutais ir teikiamomis paslaugomis. Apsilankėme net
penkiose salėse. Tai - „ATRASK PASAULĮ“- užsienio
šalių dalyviai – kolektyviniai stendai, turizmo agentūros,
užsienio ambasados. Konferencijų salė – KELIONIŲ
KINO SALĖ. „ŠVENČIANTI LIETUVA“miestų
turizmas, aktyvus laisvalaikis Lietuvoje, kaimo turizmas,
SPA, sveikatingumo turizmas, pažintinės, edukacinės
kelionės po Lietuvą, apgyvendinimo paslaugos.
„AUTENTIŠKA LIETUVA“ suvenyrai,
kulinarinis
paveldas, maisto produktai,
degustacijos,
koncertai,
Lietuvos Šimtmečio dainų
šventės, „Šimtas Lietuvos
veidų - sujunkime Lietuvą",
Šimtmečio žygio per Lietuvą
„Vardan tos..." pristatymas.
„POILSIAUK AKTYVIAI“ laisvalaikio
ir
sporto
inventorius,
paslaugos
aktyviam
laisvalaikiui,
pramogos.

Paroda „Adventur
2018“ – tai praktinio
mokymo
užsiėmimas,
kuris
prasidėjo
nuo
Anykščių miesto stendo,
o toliau ,,keliavome“ po
miestus, šalis, papročius,
SPA centrus, edukacines
programas. Bendraudami
naudojome
įgytas
mokykloje
žinias,
taikėme jas rinkdami
informaciją iš pirmų lūpų.
Gana įdomi užduotis miestų herbuose esančių
simbolių apibūdinimas –
tikrai ne visiems buvo
įkandama.
Tada
prisiminėme,
ko
išmokome
apie
neverbalinę
kalbą
mokytojos
Dijanos
Černiauskienės
Bendravimo
psichologijos ir etikos
pamokose.
Nustebino ,,Dinozaurų parko“ pristatymas. Šis
parkas yra netoli Klaipėdos. Žemaitijos atstovai
prisistatė kaip šauni komanda. Vyravo puiki
nuotaika. Sužavėjo komunikabilumas, mokėjimas
užmegzti kontaktą, palaikyti pokalbį, pateikti
reikiamą informaciją, sudominti, atskleisti klientą
dominančius
dalykus,
pasiūlyti
paslaugą.
Akivaizdžiai pamatėme, kaip iš pirmo žvilgsnio,
lengvai, lanksčiai, su išmone tai gali padaryti
paslaugos teikėjas. Patiko loterija. Ne materiali
(dauguma siūlė pyragus, saldumynus, sūrius), o
palinkėjimai. Tai pradžiugina.

Daug įspūdžių, naudingų žinių gavome šią
dieną. Informatyvus, koncentruotas, naudingas
renginys verslui bei vartotojams. Tai tinkamas būdas
išsirinkti, sužinoti, pažinti. Dalyviams – parodyti
save, ieškoti naujų sprendimų ir kontaktų. O mums,
mokiniams – mokytis, įgyti naujos patirties ir žinių.

