
       VYDÁNÍ 028: SRPEN 2022 
 

 1 
 

TÉMA 2 

TAT NEWSLETTER 

 
   

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

TÉMA 1  

Thajsko Pořádalo Apec 2022 

Téma: “Otevřenost. 

Konektivita. yváženost.” 

 

TAT Prague s radostí oznamuje, že od 1. srpna 2022 
zaujímá pozici nové paní ředitelky paní Thanawan Kasee. 

 “Thajsko je připraveno na obnovu a oživení  turistického 
ruchu. Máme v plánu úzce spolupracovat se všemi našimi 
partnery s cílem propagovat thajský cestovní ruch. Jsem si 
jistá, že díky řadě turistických produktů a služeb, spolu s 
vyhlášenou thajskou pohostinností shledají návštěvníci  
Thajsko nyní ještě úžasnějším.“ 

 

S pozdravem 

Thanawan Kasee 

 

TAT uvádí nový koncept turismu pro rok 2022 “Úžasné 

Thajsko, Úžasné nové kapitoly”.   
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Thajsko Pořádalo Apec 2022 
Téma: “Otevřenost. Konektivita. Vyváženost.” 

 

Thajsko bylo pořadatelem letošního, již 11. ročníku APEC Tourism Ministerial 
Meeting a 60. ročníku APEC Tourism Working Group Meeting v Bangkoku. 
Setkání proběhlo od 14. do 20. srpna 2022. Meeting se konal v rámci ‘Low-
carbon’ přístupu, v kontextu s ‘Udržitelným  turismem’, který propaguje 
udržitelnost a obnovu v post-pandemické době. 

Koncept Udržitelné turistiky je celostátní pohled na turismus, kde se zaměřujeme 
na rozvoj a propagaci odvětví jakožto celku. Klademe stejný důraz na životní 
prostředí, kulturu a místní způsob života. Zároveň se zaměřujeme na obnovu 
populárních turistických destinací s důrazem na obnovitelnost a udržitelnost. Jde 
především o vyvažování počtu turistů na danou destinaci, které má za následek 
kvalitnější a konzistenční služby. Záměrem je také začleňování místních obyvatel 
do segmentu turistiky tak, aby to bylo výhodné pro obě strany. Zapojením místní 
populace by se také mělo vytvářet povědomí o ochraně kultury a životního 
prostředí. 

 

Toto je v souladu s modelem vlády Thajského království neboli „Bio-Circular-
Green“(BCG Economy). Jedná se o model, který má za úkol obnovení thajského 
turistického ruchu a vytvoření bezpečného, inkluzivního a udržitelného systému 
cestování. BCG Economy Model je výhodný, neboť profituje na nejsilnějších 
stránkách Thajska, tedy na biodiverzitě, kulturním bohatství a zároveň odpovídá 
normě OSN: Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

Toto zcela vystihuje hlavní téma APECu 2022,  taktéž vystihuje postoj Thajského 
království, jakožto pořadatele tedy “Otevřenost. Konektivita. Vyváženost.” 

Otevřenost všem příležitostem, konektivita ve všech rozměrech a vyváženost v 
každém ohledu. 
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TAT uvádí nový koncept turismu pro rok 2022 
“Úžasné Thajsko, Úžasné nové kapitoly”.   

 

Se startem nové kampaně se soustředíme na tři 
kapitoly s názvem: Probuď své smysly, Pravá 
Láska a Planeta na které nám záleží. Zveme 
turisty z celého světa, aby okusili hlubší spojení 
s výjimečnou kulturou a nádhernou přírodou 
našeho království. 


