www.nistourism.org.rs

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2008. ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР, 2008.

2

САДРЖАЈ
I ПРОМОЦИЈА НА САЈМОВИМА У ЗЕМЉИ
1.
2.
3.
4.
5.

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ 28.02-02.03.2008..........................................................................3
9. MEЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА, ЕКОЛОГИЈЕ И СПОРТA У НИШУ 26.03.-27.03.2008................................4
ТУРИСТИЧКА КОЛОНИЈА»СИЋЕВО 2008».....................................................................................................................5
САЈАМ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ 09.-12.10.2008.. .....................................................................................................6
ДАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ..................................................................................................................7

II ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФЛАЈЕР ИСТОРИЈА НИША,ТВРЂАВА,ЕТНО ПОТЕНЦИЈАЛИ,ТРАНСФЕРЗАЛА...................................................8
КЕСЕ СА ЛИКОМ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ХРИСТОВИМ МОНОГРАМОМ..........................................................8
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША –СРБИЈА.......................................................................................................................9
ПРОСПЕКТ-КЊИГА О НИШУ............................................................................................................................................10
ПРОСПЕКТ « ГРАД НИШ ».................................................................................................................................................11
ПРОСПЕКТ « НИШКА БАЊА »...........................................................................................................................................11
ЗИДНИ КАЛЕНДАР СА МОТИВИМА НИША И НИШКЕ БАЊЕ..................................................................................12
ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ-КАЛЕНДАР.......................................................................................................... ..12
«ПРВИ УТИСАК О НИШУ» ПРОСПЕКТ....................................................................................................................... ...12

III ИЗРАДА СУВЕНИРА
1.
2.
3.
4.

МАЈИЦЕ И КАЧКЕТИ СА ХРИСТОВИМ МОНОГРАМОМ И ЛИКОМ ЦАРА КОНСТАНТИНА..........................13
КИШОБРАНИ СА ХРИСТОВИМ МОНОГРАМОМ.......................................................................................................14
ТУРИСТИЧКИ СИМБОЛ НИША «ВИЛА НАИСА»......................................................................................................14
ЦД .........................................................................................................................................................................................14

IV САРАДЊА И УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА.......................................................................................................15
ГРАДСКА СЛАВА ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА.................................................................................. 15
ИЗЛОЖБА СУВЕНИРА У КРУШЕВЦУ...........................................................................................................................15
САЈАМ ЧАЈА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА..............................................................................................................................16
NIŠVILLE-ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ....................................................................................................16
ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ..............................................................................................................................16
ФИЋОМ КРОЗ СРБИЈУ.......................................................................................................................................................16
СЛАВА СВ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ..............................................................................................................................16
ОСМОМАРТОВСКИ РЕЛИ................................................................................................................................................17
ЈЕДРИЛИЧАРСКА РЕГАТА...............................................................................................................................................17
КОНГРЕС ЕСПЕРАНТИСТА СРБИЈЕ..............................................................................................................................17
ЕКСТРЕМНИ СПОРТ..........................................................................................................................................................17
САЈАМ СКИ ОПРЕМЕ........................................................................................................................................................17
ФИЛМСКИ СУСРЕТИ.........................................................................................................................................................17
НИСОМНИА.........................................................................................................................................................................17
ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ..............................................................................................................................................18
ИЗЛОЖБА ЦВЕЋА..............................................................................................................................................................18
МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ПРЕФЕРАНСУ.................................................................................................................19
ИЗЛОЖБА СУВЕНИРА У ЛЕСКОВЦУ............................................................................................................................19

V ОСТАЛЕ ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.

ПРОЈЕКАТ «ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА»........................................................................................................19
ПРОЈЕКАТ «ПУТЕВИМА РИМСКИХ ЦАРЕВА»..........................................................................................................20
САРАДЊА СА МЕДИЈИМА,........................................................................................................................................ ....20
САРАДЊА СА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА.................................................................................................................21
ЕДУКАЦИЈА КАДРОВА....................................................................................................................................................21

3

I ПРОМОЦИЈА НА САЈМОВИМА У ЗЕМЉИ
1. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ ОД
28.02-02.03.2008.г.
Туристичка организација Ниш је и ове године учествовала на овом
значајном домаћем сајму који обухвата више од 15.000 м/2 излагачког
простора са око 650 излагача из земље и иностранства са око 50.000
посетилаца. Посебан акценат стављен је на промоцију туристичке
понуде Србије која се представила са преко 130 туристичких центара,
укључујући и бање. Скоро исто толико излагача било је и у области
хотелијерства, угоститељства и опреме.
Другог дана на бини је одржана промоција туристичке понуде града
Ниша уз богат културно забавни програм.
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2. MEЂУНАРОДНИ САЈАМ
ТУРИЗМА, ЕКОЛОГИЈЕ И
СПОРТA 26.03.-27.03. 2008.
Већ је само свечано
отварање 9. Mеђународног сајма
туризма показало да је овај сајам
другачији од свих предходних.
Мултимедијална презентација са културно - уметничким програмом
указала је на то да Ниш има потенцијала и да мора бити главни центар
развоја туризма у овом региону.
Поред Туристичке организације Ниш, организатори су били
Спортски савез Ниш и Екополис мрежа. На сајму је учествовало
четрдесет седам излагача а посећеност је била знатно већа. Први пут су
на једном сајму у Нишу представљене три комплементарне области:
туризам, спорт и екологија.
Што се туризма тиче представљени су пројекти као што су:
културни догађаји, кружна путовања, пословни туризам, бањски и
сеоски туризам. Посебна пажња посвећена је еко-туризму
и
екстремним спортовима као новом туристичком производу. На Сајму
је промовисан и нови туристички симбол града - ВИЛА НАИСА и све
то пропраћено атрактивним садржајима и програмима, стручним
предавањима и конференцијама, еко – филмовима.... и наградама.
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3. ТУРИСТИЧКА КОЛОНИЈА «СИЋЕВО 2008»

Организована је
I Туристичка
колонија «Сићево 2008» која је пре свега
била едукативног карактера. Организована
су предавања из области сеоског туризма
намењена
локалном
становништву.
Учесници колоније су били туристички
радници и новинари из неколико градова
Србије којима су презентовани туристички
потенцијали Ниша.
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4 . САЈАМ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ 09.-12.10.2008.г.
Од 9 -12. октобра у Новом Саду је одржан 41. међународни сајам
под називом ЛОРИСТ. Било је то седам сајмова истовремено у лепом и
пространом Мастер центру, представило се преко 400 излагача на
Сајму туризма, лова, риболова и спорта, Сајму екологије, Гастро
фестивалу и Сајмовима хране, пића и опреме за угоститељство.
Представиле су се туристичке организације, организатори
манифестација, хотели, школе, савези, удружења, стари и нови
произвођачи. Туристичка организација Ниш је заједно са Регионалном
привредном комором Ниша истакла презентацију туристичке привреде
свог Града на брижљиво уређеном штанду и на централној бини.
Сајам је био богат и интересантан за велики број посетилаца и за
све туристичке посленике.
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5. ДАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ

У оквиру дана Туристичке организације Ниш организован је ФОТО
МАРАТОН у Европској кући у ул.Обреновићева 38 од 23.12. –
28.12.2008. г. на коме су биле изложене фотографије Ниша и
околине. Изложба је била такмичарског карактера и подељене су
награде за прва три места. Изложба је била медијски пропраћена и
добро посећена.
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II ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
1.ФЛАЈЕРИ

Етно потенцијал

Нишка тврђава

Историја Ниша

Туристичка организација Ниш је штампала Дневник нишке
трансверзале, приручник за излетнике, планинаре и туристе.

2. КЕСЕ СА ЛИКОМ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ХРИСТОВИМ
МОНОГРАМОМ /РЕПРИНТ/
Оригиналне, промотивне кесе израђене су у две величине за потребе
паковања сувенира и пропагандног материјала.Оне уједно промовишу Ниш
као родни град цара Константина Великог и истичу Христов монограм као
симбол хришћанства.
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3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕЂЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША – СРБИЈА/РЕПРИНТ/
Oвај пројекат је реализован захваљујући финансијским
средствима Владе Италије, уз техничку помоћ Генералне Дирекције за
Развојну Сарадњу Италијанског Министарства иностраних послова и
сарадњи италијанске хуманитарне организације COOPI a у сарадњи са
Туристичком организацијом Ниш. Сврха овог интер-активног DVD-a
је да прикаже у мултимедијалном облику неке од најзначајнијих
локација на територији Града окарактерисане високом вредношћу
културно-историјског и природног наслеђа.
Продукција и дистрибуција овог пројекта има за циљ да
заинтересује јавне установе, асоцијације и приватне организације и да
им укаже на значај природног блага и културно-историјског наслеђа за
даље акције у циљу одрживог развоја града Ниша и да омогући лакши
приступ међународним донацијама и пројектима.
На DVD-u је обрађено:
- културно - историјско наслеђе
- природно наслеђе
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4. ПРОСПЕКТ-КЊИГА О НИШУ

Најновије издање које је Туристичка организација штампала 2008.г.
Проспект садржи новије фотографије Ниша. Рађен је за потребе
промоције града.
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5. ПРОСПЕКТ « ГРАД НИШ »/РЕПРИНТ/
Нови туристички проспект урађен је са циљем да се
Ниш пре свега представи као ЦАРСКИ ГРАД, родни град
великог цара Константина. Ниш је приказан и као капија
између истока и запада, велики образовни научни центар.
У проспекту је посебно истакнута богата околина
Града као специјални резерват природе, парк природе са
изворима термалних вода и излетиштима.
Поред мапе Града у проспекту су сликовито истакнуте и све веће
манифестације.

6. ПРОСПЕКТ « НИШКА БАЊА »/РЕПРИНТ/
Нишка Бања је у овом проспекту приказана као место здравља
одмора и авантура. Поред мапе, на којој се налазе сви информативни
подаци, проспект обилује и мноштвом нових фотографија.
Нишка Бања је описана као пријатно место за одмор, летовања,
излете, лечење и опоравак, са изворима лековите воде, пријатном
климом и врхунским медицинским третманом.
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7. ЗИДНИ КАЛЕНДАР СА МОТИВИМА НИША И НИШКЕ
БАЊЕ
У циљу промоције културно историјских споменика, природних
ресурса и других туристичких атракција на подручју града Ниша,
Туристичка организација Ниш израдила је зидне календаре за 2009.
годину са мотивима Ниша и Нишке Бање. Подељен је пословним
партнерима.

8. ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ- КАЛЕНДАР
У сарадњи са са публикацијом «Водич кроз туристичке
манифестације» урађен је календар на коме је приказан мотив градске
славе «Дани цара Константина и царице Јелене». На календару је
приказано дванаест најатрактивнијих манифестација у Србији.

9. « ПРВИ УТИСАК О НИШУ» ПРОСПЕКТ/РЕПРИНТ/
Проспект је урађен са циљем да истакне Ниш као велики
урбани центар са тенденцијом да се комерцијализује и у што краћем
року стави у промет туристички производ као што је Градски одмор
(CITY BREAK)
Да је Ниш царски град и да је у њему рођен цар Константин
Велики истакнуто је на насловној страни.
Проспект
садржи много фотографија,
урађен
је
у
сарадњи са туристичким
водичима и у
многоме
олакшава
разгледање Града.
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III ИЗРАДА СУВЕНИРА
1. МАЈИЦЕ И КАЧКЕТИ СА ХРИСТОВИМ МОНОГРАМОМ
И ЛИКОМ ЦАРА КОНСТАНТИНА. /РЕПРИНТ/
Промоција Ниша као ЦАРСКОГ ГРАДА настављена је израдом
сувенира са христовим монограмом и ликом цара Константина.
Туристичка организација Ниш сматра да штампањем
туристичких симбола на мајицама и качкетима може на ефикасан и
оригиналан начин да пренесе промотивну поруку.
Избором квалитетних мајица и качкета, оригиналним дизајном
и квалитетном техником принта и веза, успели смо да створимо
изузетно тражен сувенир Града.
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2. КИШОБРАНИ СА ХРИСТОВИМ МОНОГРАМОМ/репринт/
У циљу промоције Ниша као ЦАРСКОГ ГРАДА израдили смо
кишобране у више боја са христовим монограмом.
Квалитетном израдом и одличном штампом успели смо да урадимо
серију тзв. «сезонског сувенира»

3. ТУРИСТИЧКИ СИМБОЛ НИША « ВИЛА НАИСА »
Туристичка организација Ниш
је додала још мотива на тему
туристички симбол «ВИЛА НАИСА» те је за ту прилику урадила :
честитке, мајице, качкете, флајере...

Нови мотив

SAJAM ETNO TURIZMA
NIS 2008

4.За потребе туристичког цвета ЦД о ТОН-у
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IV САРАДЊА И УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
МАНИФЕСТАЦИЈА
1. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА
Удружење туристичких водича Србије – Подружница Ниш и
Туристичка организација Ниш, организовали су прославу
Међународног дана туристичких водича. За грађане и посетиоце Ниша,
организовало је више бесплатних тура аутобусом до значајних
туристичких локација у граду и околини уз пратњу туристичких
водича.
2. ГРАДСКА СЛАВА ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА
ЈЕЛЕНА 01.- 03.06.2008.
У оквиру
Градске
славе, организоване су две
манифестације: «Етно стваралаштво» у Нишкој Бањи и «Царски
котлић» - на Кеју поред Нишаве.
Програм манифестације «Етно стваралаштво» осмишљен је
тако да негује нашу културну баштину. Излажу се стара јела овог
краја и народне рукотворине. Манифестација је такмичарског
карактера.
На манифестацији « Царски котлић » која се традиционално
одржава на кеју испред Дома младих, учесници се такмиче у
припремању јела из котлића. А све то уз културно-забавни програм.
3. ИЗЛОЖБА СУВЕНИРА У КРУШЕВЦУ
Tуристичка oрганизација Ниш je учествовала нa четвртој изложби
туристичких публикација Србије кoja сe одржала 10. и 11. 12. 2008.
год. у хотелу "Рубин" у Крушевцу. Изложба je била такмичарског
карактера. Учествовало је je oкo педесет туристичких организација из
целе Србије.
Туристичка организација Ниш je освојила 1. место у категорији
"допунски пропагандни материјал". Награђена
je билa мајца са христовим монограмом и TON
GAMES .
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4. САЈАМ ЧАЈА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА

На сајму је учествовао велики број
прерађивача лековитог биља. Током манифестације на инфо пулту
Туристичке организације Ниша подељено је неколико стотина флајера
о Нишу и Нишкој Бањи.
5. NIŠVILLE - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ
Туристичка организација Ниш је учесницима фестивала, који су
већином били из иностранства, као успомену на фестивал и град Ниш
поделила мајице и качкете са ликом цара Константина и христовим
монограмом као и мноштво информативних брошура о Нишу.
6. МАЛИ ФУДБАЛ- међународно такмичење
European cup of futsal club cup winers - RECOPA CUP одржао се у Нишу
од 24. до 27. јануара и на њему је учествовало преко 200 учесника из
Европе.
Туристичка организација Ниш је делила награде победницима, статуе
цара Константина и царице Теодоре.
7. «ФИЋОМ КРОЗ СРБИЈУ»
Манифестација «Фићом кроз Србију» одржана је 19.04.2008.г. »Клуб
љубитеља Фића» из Крагујевца је изложио аутомобиле у Нишу.
Показали су спретност у вожњи нишлијама и медијима.Туристичка
организација је обезбедила lunch пакете и пропагандни материјал за
учеснике.
8. СЛАВА СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ
12.05.2008. поводом славе,ТОН је обезбедио награду (сувенир цар
Константин)победнику у малом фудбалу.
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9. ОСМОМАРТОВСКИ RELLY
ТОН је обезбедио учесницима пропагандни материјал.
10. ЈЕДРИЛИЧАРСКА РЕГАТА
На Бованском језеру се већ више година одржава једриличарска регата
која је међународног карактера. Учесницима и посматрачима био је
презентиран туристички потенцијали Ниша.
11. КОНГРЕС ЕСПЕРАНТИСТА СРБИЈЕ
У Нишу се одржао I Конгрес есперантиста Србије у времену од 01. до
04.05.2008. године у организацији Есперантског удружења «Ћеле
Кула» из Ниша. Туристичка организација Ниш се појављује као
суорганизатор овог конгреса, тако што је извршила резервацију
смештаја учесника, затим обезбедила туристичко пропагандни
материјал.
12.ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ
На подручју града Ниша организују се разна такмичења у екстремним
спортовима, од којих су многа међународна. Туристичка организација
Ниша је учествовала у промоцији туризма Града путем туристичко
информативног материјала.
13. САЈАМ СКИ ОПРЕМЕ
7. и 21.12.2008. године Туристичка организација је учествовала на
Сајму ски опреме.Сајам је одржан у Дому војске.Тон је имао свој
штанд и привукао пажњу посетилаца.
14. ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Учесницима фестивала подељен је пропагандни материјал и на разне
начине извршена је презентација најатрактивнијих дестинација.
15. NISOMNIA
Музички фестивал одржан 12. 13.08.2008.Туристичка организација је
продавала карте делила пропагандни материјал.
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16. ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ
Организатор 1. Пољопривредног сајама била је Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине. Сајам је одржан 25. 09 27. 09. 2008. под покровитељством града Ниша. Сајам је био веома
посећен и са великим бројем излагача. Туристичка оргганизација Ниш
је на заједничком штанду промовисала туристичку привреду Града и
том приликом делила брошуре, флајере и остали туристичко
пропагандни материјал.

17. ИЗЛОЖБА ЦВЕЋА
Туристичка организација Ниша је била укључена као суорганизатор и
учествовала је у изради итинерера « излет изненађења» до Бабиног
зуба на Старој планини за учеснике и госте ове манифестације.
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18. МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ПРЕФЕРАНСУ
Ова интересантна манифестација одржана је априла месеца у хотелу
«Видиковац». Била је интернационалног карактера, а поред Туристичке
организације Ниша која је наградила учеснике пригодним поклонима
са симболима Града, били су присутни и представници Туристичке
организације Србије. На самом турниру дат је предлог да се овај
турнир уврсти у туристиче манифестације Србије.
19. ИЗЛОЖБА СУВЕНИРА И ШТАМПАНОГ ПРОПАГАНДНОГ
МАТЕРИЈАЛА «ЛЕСКОВАЦ 2008»
Туристичка
организација
Ниш
је
присуствовала
овој
манифесатацији која је била одржана 13.11.2008. Менифестација је
била такмичарског карактера.ТОН је изложио сувенире и штампани
туристички материјал и добио диплому за општи утисак.

V OСТАЛЕ ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

1. ПРОЈЕКАТ « ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА »
Пројекат је одобрило Министарство за економију и регионални
развој. 50% средстава по овом пројекту је финансирало Министарство а
50% је ребалансом одобрио град Ниш. Јавна набавка је завршена и
започело се са радом .
Овим пројектом ће град Ниш добити туристичке табле
добродошлице на улазима у град, информативне табле у центру града,
украсне стубове у пешачким зонама са путоказима и што је најважније
од самог уласка у Град биће постављени путокази на свим
раскрсницама.
Завршетак рада на пројекту је предвиђен до марта месеца 2008. год.
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2. ПРОЈЕКАТ « ПУТЕВИМА РИМСКИХ ЦАРЕВА»
Туристича рута - пут на коме би се обишли археолошки и
историјси споменици, природни резервати и атракције, преко етно
доживљаја , природних лепота и др.
Туристичка рута би кренула из Ниша где би туристи обишли
Медиану,Тврђаву и Нишку Бању (римске терме), преко Зајечара (Felix
Romuliana) и Неготина (неготинксе пимнице). Саставни део овог
пројекта био би и обилазак Лепенског вира, Трајанове табле и Дианe
све до Виминацијума.
Економски факултет из Београда је преко Националног
инвестиционог плана добио да изради пројекат – Мастер план развоја
туризма у Југоисточној Србији. Заједно са туристичким организацијама
Југоисточне Србије направљен је пројекат – нови туристички производ,
под називом « Путевима римских царева».
3. САРАДЊА СА МЕДИЈИМА
- Објављивање огласа у новинама и другим публикацијама

Туристичка организација је сарађивала и са страним новинарима
из Немачке и Француске.
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4. САРАДЊА СА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА
Као суорганизатор Туристичка организација је била присутна и на
великом броју спортских манифестација као што су:
- Мали фудбал - међународно такмичење-првенство Балкана
- Једриличарска регата
- Женски рели
- Међународно такмичење у АИКИДУ
- Европско такмичење у ПАРАГЛАЈДИНГУ
- Shooting rally и др.

5. ЕДУКАЦИЈА КАДРОВА
Велики број запослених је учествовало на семинарима са различитим
темама.
Организована је и едукација кадрова за усавршавање енглеског језика
и рада на рачунару.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
Директор
Владимир Јовановић

