Ser du fordelene ved å tilhøre et
verdensomspennende nettverk ?

Pacific Asia Travel Association gir deg mulighetene !
PATA - Pacific Asia Travel Association er verdens største turistorganisasjon, som
omfatter nærmere 50 land i Asia og Stillehavsområdet. Organisasjonens formål er å
fremme turismen og reisetrafikken generelt til dette området, noe som bl.a. søkes
oppnådd gjennom å øke reisebransjens kunnskaper om verdens raskest voksende
reisemarked. Informasjon, kunnskap og forståelse er viktige elementer i arbeidet.
PATA har sitt hovedkontor i Bangkok, men det er også et eget europeisk kontor i
Frankfurt. Internasjonalt finnes det vel 80 lokalavdelinger eller chapters, både i de
aktuelle landene i PATA-området og i land som sender turister til dette området.
PATA Norway Chapter ble etablert i januar 1992, og har ca. 100 medlemmer;
hovedsakelig bedriftsmedlemmer. Organisasjonen har vist seg som en verdifull kilde
til informasjon og kunnskaper om noen av verdens mest spennende turistland. Som
medlem av PATA Norway Chapter, får du tilgang til blant annet:
- destinasjonsmøter og -seminarer om aktuelle land
- temamøter om forholdene i området
- workshops med deltagelse fra aktuelle samarbeidspartnere
- studieturer med program på et høyt faglig nivå
- stort spekter av informasjon på www.pata.no
- tilgang til et stort og spennende nettverk
- tilbud om en rekke internasjonale aktiviteter; bl.a. et antall internasjonale
konferanser, PATA Travel Mart, økoturismeprogrammer etc.
Dessuten kan du selv påvirke hvilke tilbud organisasjonen skal arbeide med.

Medlemskontingent
Bedriftsmedlemskap (basert på kun én postadresse) :
- kategori A :
1 - 15 ansatte
kr
- kategori B :
16 - 50 ansatte
kr
- kategori C :
over 50 ansatte / byråkjede
kr
- kategori D :
personlig medlemskap
kr

1000
1800
2500/5000
0
300

Bli medlem av PATA Norway Chapter

Firma (Juridisk navn i henhold til org.nr)
…………………………………………………………………………….
Oppført medlemsnavn om forskjellig fra juridisk navn: ……………..
Adresse :…………………………………………………………………………
Telefon :…………………………………Telefax :……………………………..
E-mail (firmamail):………………………………………………………………
Internett/webside:………………………………………………………………
Kontaktperson :………………………………………………………………….
E-mail kontaktperson:.................................................................................
Kort presentasjon av firmaets virksomhet :…………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
Antall ansatte:…………………………………………………………………

Dato :……………………. Signatur :…………………………………………...
Innmeldingen sendes til PATA Norway Chapter Sekretariatet :

E-mail: post@pata.no
Medlemskapet gjelder i samsvar med foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter, og løper til det
blir sagt opp. Oppsigelse må skje innen 15.desember før medlemsåret starter. Det refereres til
vedtektene og til den informasjon som er tilgjengelig på våre internettsider.

