
JARDUNALDIAK
ETA KONGRESUAK
TUR ISMO,  MERKATAR ITZA  ETA

KONTSUMO  SA ILAREN

KONGRESU  ETA  JARDUNALD IEN

PROGRAMAZ IOA  2021

Mugikortasunar i ,  tur ismoar i  eta  lur ra ldear i

buruzko  foroa ) .  Mugikortasunar i ,  t raf ikoar i ,

garra io  publ ikoar i ,  tur ismoar i  eta  bide -

segurtasunar i  buruzko  hitzaldi  teknikoak,

esper ientz ia  tur is t ikoak  eta  errepideko

ibi lb ide  tur is t ikoen  kasu  prakt ikoak,

(Loizaga  Dorrea,  Enkarterr iak )

+INFO 
WWW.BASQUETOUR.EUS

ROAD TALKS  
(AZAROA, ENKARTERRIAK)



Coeturren  VI I .  ediz ioa  ekainaren  3an  eta

4an  i zango  da  Euskadin,  Arantzazuko

Gandiaga  Topagunean.  Gure

herr ia ldeko  sektorearentzat  hitzordur ik

garrantz i tsuenak  Eusko  Jaur lar i tzako

Tur ismo,  Merkatar i tza  eta  Kontsumo

Sai laren  laguntza  i zango  du  oraingoan

 COETUR  FOROA 
(EKAINA, ARANTZAZU)

Euskadiko  Industr ia  Tur ismoko

Bal iabideen  Sarea  sendotzen  jar ra i tzeko

aukera  emango  duen  gogoeta

bateratua,  Euskadik  industr ia  tur ismoko

helmuga  gisa  eskaintzen  duen

eskaintza  ikusarazten  duen  eskaintza

egi turatu  eta  bateratua

INDUSTRIA TURISMOARI
BURUZKO JARDUNALDIA
(IRAILAK 29-30,
ENKARTERRIAK)

Mice  sektorear i  buruz  gogoeta  egiteko

eta  pizgarr iak  sartzeko  jardunaldiak .

Mice  bi l tzar - tur ismoa  def in i tzeko

ingelesezko  akronimoa  da  (Meet ings,

Incent ive,  Convent ions  and

Exhibi t ions ) .  Mice  bidaiaren  arrazoia

negozio -bi leretara ,  bi l tzarretara ,

konbentz ioetara ,  pizgarr i -bidaietara  eta

arrazoi  profesionalekin  antolatutako

beste  edozein  eki ta ldi tara  joatea  da.

LET´S MICE 
(EKAINA, BILBO)

EUSKADIKO I.
ZIKLOTURISMO
FOROA 
 (MAIATZAK 12-13, GASTEIZ)

Ekotur ismoaren  Laugarren  Foroak,

egoi tza  i raunkorra  Gasteizen  duenak,

sektore  horrekin  eta  pandemiak

jarduera  horretan  eragingo  dituen

aukerekin  eta  aldaketekin  lotutako

tur ismo -produktu  berr ietan  jar r iko  du

arreta  aurten.

ht tps : / /www.ecotur ismoeuskadi .eus /

EUSKADIKO
EKOTURISMO
IV.FOROA. 
(MARTXOAK 24-25, GASTEIZ)

HTTPS://WWW.ECOTURISMOEUSKADI.EUS/

http://www.coetur.com

http://www.coetur.com/

