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World Sports Festival 09
Európa ífjúsági-és diáksport rendezvénye
2009.7.9.-7.12. Alsó-Ausztria/ Bécs
Több mint 3000 lelkes fiatal sportoló, 21 különbözö országból vett részt a
UNESCO

védetsége

alatt

álló

rendezvényen

fesztiválra már most 1500 fiatal sportoló

2008-ban.

A

2009-es

jelentkezett az Egyesült

Államokból, így erre az évre is garantáltak az érdekes és izgalmas
versenyek.
A fiatalok három napon át küzdenek egymás ellen, szurkolnak
egymásnak és ünnepelnek egymással!
A eddigi sportágakohoz, baseball, kosárlabda, bowling, labdarugás,
ùszás,

tenisz, röplabda és strandröplabda, idén még az american

football, a ping pong, és a softball is csatlakozik.
A fesztivál mivoltát nem csak a századmásodpercek, a gólok és a pontok
teszik.

Az

egyedülálló

lehetöség,

a

Players

Town-ban

és

az

esti

rendezvényekken világ minden részéröl érkezö sportolókkal találkozni, és
barátságokat kötni, teszi ki a rendezvény igazi szépségét.
A World Sports Festival egy olyan hely, ahol a börszín, a vallási és a
faji hovatartozás nem számit!
A célunk 2012-ig ezt a sporteseményt Európa egyik legnagyobb sport-és
ífjusági rendezvényévé tenni, 10.000 résztvevövel több mint 30
országból. Az elkövetkezendö években föleg a feltörekvö országokból,
mint Kina, India és az Arab országok próbálunk minél több versenyzöt
meghívni a fesztiválra, amelynek hossza 7 napra fog gyarapodni, és
Ausztria mellet más országokban is megrendezésre kerül.Ezen kívül egy téli
rendezvényt is tervezünk a 2009-es évtöl.
A fennállása 4.évében, és az elsö bécsi rendezvénnyel a PDM Sports-ot
nevezték az oszták rendezvény díjra. (Austrian Event Award 2007)
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Nyitóünnepség
Az olimpiai szellem jegyében, fesztiválunkat
egy hivatalos ünnepséggel nyitjuk meg.
A nemzetek bevonulása a World Sports
Festival
ünnepélyes
megnyitója.
Egy
szórakoztató müsorral akarunk
minden
jatékost, edzöt és szülöt a fesztival
szellemével
megfertözni.Ebböl
a
breaktánctól, a tüzijátékon keresztül, a
fesztiválláng meggyújtásáig semmi se
hiányozhat.

Players Town, Austria Trend Hotel Pyramide /Vösendorf
A találkozások, étkezések, játékok és a
csevegés helyszíne
Több mint 4000 négyzetméteren a résztvevök
megtalálnak mindent, amit a sportolószív kiván.
Szórakozás és akció minden mennyiségben.
Számos új sportág kiprobálássa vár a vállakozó
szellemüekre. Itt nincsen helye az unalomnak!

A Players Town a hotel piramis formájú üvegcsarnokában kerül
megrendezésre, és a WSF 09 szivét képzi majd. Itt olyan attrakciók
várnak a fiatalokra , mint egy utcai kosárpálya, egy internet sarok és
még sok más szórakozási lehetöség, amelyek a fesztivál egész ideje
alatt a versenyzök rendelkezésére állnak.
Player’s Party

A közösen eltöltött idöt élvezni és a a világ
minden tájárol érkezett többi versenyzöt
megismerni, ezek a fesztival alapcéljai.
Emiatt kerül megrendezésre a Players Party,
amely alatt egy profi DJ zenéi és egy
lélegzetelállitó fényshow garantálják a
résztvevök szórakozását.

•

A svájci székhelyü PDM túrizmus Holding Rt., és négy
leányvállalata Zugban és Bécsben, 50-50 százalékos arányban
Robin Deishammer és Christian Märki tulajdonában állnak.

•

A vállakozás fokusza a magas minöségü tanulmányi-,
kulturállis- és élmémyutazások tervezése,szervezése, és
lebonyolitása, fiataloknak, egész Európában.

•

A tavalyi évben (2007) a PDM Travel Rt.(Zug) és a PDM
Incoming Services Kft.(Bécs) több mint 14.000 résztvevöt
számólhatott. Június és augusztus között több mint 350
csoportnak, több mint 270.000 éjszakázást és 480.000
étkezést intézett, mindez az All inclusive utazási programok
összes szolgáltatásával egészült ki. Ezalatt 6.120 busznapon és
1.000.000 megtett kilométeren keresztül, 20 országban
összesen 186 idegenvezetö volt felelös a vendégek
kényelméért.

•

A PDM cégcsoport alapitása 1993-ban történt, amikor az akkori
PDM Projects az elsö utazásokat és rendezvényeket szervezte.
A PDM már lassan 15 éve folyamatosan és sikeresen fejlödik. A
PDM túrizmus Holding Rt. a szeptmeber 30.-kával véget ért
üzleti évet 18.500 résztvevövel és 25 millió euró forgalommal
zárta.

•

Egy másik fontos pillére a PDM cégcsoportnak a fiataloknak
szánt, nemzetközi sporttornák szervezése. Igy került
megrendezésre 2007 nyarán, Klagenfurtban és Bécs/AlsóAusztriában, a United World Games, egy felejthetetlen
sportrendezvény 4.500 fiatal sportolóval, 17 országból. A bécsi
rendezvényt, megrendezése elsö évében, nevezték az osztrák
rendezvénydíjra.(Austrian Event Award 2007).
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