Turističkim portalom Visit Međimurje u
vrh svjetskih trendova
Objavio e-mina 2. Svibanj 2013.
Održana je radionica na temu korištenja
novih tehnologija u turizmu. Radionica je
organizirana u sklopu projekta Grow Mobile
kojeg, uz njemačke i bugarske partnere,
provodi Regionalna razvojna agencija
Međimurje REDEA d.o.o. Na radionici su,
osim projektnih partnera, bili prisutni i
pružatelji usluga u turizmu spodručja
Međimurske županije. Sudionicima su
prezentirani dosadašnji primjeri korištenja
novih tehnologija u turizmu na području
Međimurske županije te mogućnosti
njihovog korištenja od strane krajnjih
korisnika.
Ujedno, predstavljene su i aktivnosti koje se trenutno provode u sklopu projekta. Jedna od
njih je prikupljanje podataka o cjelokupnoj turističkoj ponudi, turističkim resursima i
atrakcijama s područja naše županije. Prikupljeni podaci s terena integrirat će se u bazu
podataka koja je temelj za budući interaktivni portal radnog naziva „Visit Međimurje“, među
prvima ovakve vrste u Hrvatskoj, ali u skladu sa svjetskim trendovima. Putem internetskog
portala prikazivat će se aktualna ponuda i događaji te pripremljeni turistički paketi s
mogućnošću rezervacije odabranog sadržaja od strane korisnika. Portal će biti prilagođen
krajnjim korisnicima, s primjenom podataka iz centralnog sustava (baze). Svi podaci bit će
geotagirani (povezani sa zemljopisnom lokacijom) te uvršteni u detaljnu interaktivnu kartu.
Sudionicima je idejno rješenje portala predstavio izrađivač, međimursko poduzeće
Multimedia odabrano putem javnog natječaja. Idejno rješenje je naišlo na izrazito dobar
prijem i dobilo iznimno pozitivne komentare, što je znak da je pravi trenutak za uvođenje
ovakve vrste portala.
O projektu Grow Mobile
Projekt je financiran iz CIP Programa
(okvirni program za konkurentnost i
inovacije). Ukupna vrijednost projekta
iznosi 529.845,41 €, od toga se na
REDEA-u odnosi 107.807,92 €. Projekt
traje 24 mjeseca (od ožujka 2012. do
ožujka 2014.). Osim REDEA-e partneri na
projektu su: Razvojna agencija
Aufbauwerk Region Leipzig – Njemačka,
tvrtka INI-Novation – Njemačka,
regionalna uprava iz Kyustendila –
Bugarska, te Općina Varna – Bugarska.

Putem projekta postavit će se okvir za implementaciju sustava za destinacijski menadžment,
povezat će se turistički i IT sektor, unaprijediti turistička ponuda, promovirati korištenja novih
tehnologije te turizam i županija u cijelosti.

