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13.–16. 1. 2011
Brno – Výstaviště

21. mezinárodní 
veletrh průmyslu 
cestovního ruchu

20. mezinárodní veletrh 
turistických možností 
v regionech
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GO a REGIONTOUR 2011  
Největší prezentace průmyslu cestovního ruchu ve střední Evropě s akcentem na regiony

• Účast 842 vystavujících firem z 24 zemí na 10 579 m2 celkové výstavní plochy
• Expozice si prohlédlo 33 242 návštěvníků (první den veletrhu vyhrazeného    
 odborníkům téměř 11 tisíc návštěvníků)
• Zahraniční návštěvníci přijeli z 24 zemí, především ze sousedního Slovenska, Polska a Německa
• V Press Centru se akreditovalo 403 zástupců médií.

Veletrh REGIONTOUR – jubilejní 20. ročník veletrhu
• Klíčový projekt pro prezentaci regionů ve střední Evropě
• Účast krajů České republiky, tuzemských regionů, měst, incomingových agentur a regionů  
 z okolních zemí
• Zahraniční účast zejména ze Slovenska a Polska
• Zvýrazněná témata: gastronomie, lidová řemesla, folklór a církevní památky
Veletrh GO 
• Nabídka dovolené ve více než 100 zahraničních destinacích  
• Zahraniční účast zejména z Rakouska, Slovenska, Brazílie, Dominikánské republiky, Německa,    
 Chorvatska a Maďarska
• Místo pro obchodní jednání mezi touroperátory a provizními prodejci
• Kolektivní účast všech oborových asociací
• Nově atraktivní doprovodný program, který organizovaly Asociace cestovních kanceláří ČR 
 a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 
• Restaurace se specialitami zahraničních kuchyní 

VIP hosté a klíčová jednání 
Význam veletrhů podpořila přítomnost nejvyšších představitelů 
resortu a jednotlivých krajů i dalších významných hostů. 

V  prvních dvou dnech na výstavišti proběhly významné schůzky 
krajských představitelů. Čtvrtečního jednání se zúčastnilo deset 
hejtmanů a pět županů, šlo o nejlépe obsazenou schůzku 
představitelů českých a slovenských krajů za několik let. V pátek 
proběhlo zasedání Rady Asociace krajů ČR, jehož hosty byli ministr
zdravotnictví Leoš Heger a arcibiskup mons. Dominik Duka.
Nejvyšší představitel české katolické církve poté navštívil i veletrh 
a jednal s  přestaviteli profesních asociací na téma církevních 
památek. 
Mezi hosty veletrhu byli také velvyslanec Izraele Yaakov Levy, 
Rakouska Ferdinand Trauttmansdorff, Chorvatska Frane Krnić  
a velvyslanec Slovenské republiky Peter Brňo. 

Doprovodné semináře, prezentace a soutěže
Na přípravě doprovodného programu pro odborníky se podílely 
mj. agentura CzechTourism, regionální centrály cestovního ruchu, 
Vysoká škola hotelová v Praze nebo Klub českých turistů. Jednalo se 
například o vývojových trendech cestovního ruchu nebo o značení 
turistických tras pro vozíčkáře, zajímavostí byla prezentace  
jazzového kytaristy Rudyho Linky a festivalu Bohemia Jazz Fest.  

Velká cena cestovního ruchu 2010
Jako nejlepší jednotnou kampaň ocenila porota zimní kampaň 
Olomouckého kraje, v kategorii turistických portálů zvítězil portál 
www.branadocech.cz Ústeckého kraje a v kategorii elektronických 
newsletterů vyhrálo Statutární město Plzeň. Nejlepším turistickým 
produktem byl vyhlášen produkt Vysočina Tourism s názvem 
Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem. Nejlepšími 
cestovními kancelářemi loňského roku se podle poroty a laické 
veřejnosti staly Exim Tours, China Tours, Kovotour Plus, Tourtrend 
a Školní zájezdy. 

“Ochutnejte Českou republiku!“
Novinkou veletrhu REGIONTOUR byla prezentace projektu, který 
zviditelňuje tradiční českou a moravskou kuchyni. Regionální speciality 
připravované na stánku Asociace hotelů a restaurací ČR špičkovými 
kuchaři měly u návštěvníků velký úspěch.

„Největší galerie znaků měst a obcí ČR“
Přes 400 znaků vyrobených z recyklovatelných materiálů prezen-
tovala pořádající agentura Dobrý den přímo v pavilonu P a potvrzen 
byl i nový český rekord. 

GO KAMERA 2011
Nejvýznamnější událostí bohatého doprovodného programu  
pro veřejnost byl 14. festival filmů, fotografií a knih o cestování  
s ústředním tématem ledové extrémy. 

Doprovodný program



GO a REGIONTOUR 2011 
pohledem účastníků
Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj
„Veletrhy jako REGIONTOUR přispívají k  tomu, že lidé 
začínají objevovat zajímavá místa v  České republice, 
která byla doposud ukryta před jejich vnímáním. Jsem 
tu poprvé a chci hlavně získat představu o  atmosféře  
a o expozicích jednotlivých krajů. Z  toho, jak stánky 
vypadají a jak jsou připravované, je vidět, že lidé mají 
zájem a chtějí svůj kraj prezentovat co nejlépe. Oproti 
minulosti je to určitě posun.”

Michal Hašek, předseda Asociace krajů České 
republiky, hejtman Jihomoravského kraje
„Všichni potřebujeme, aby se ekonomika zlepšovala,  
a cestovní ruch považujeme za velmi významný segment 
ekonomiky jak u nás na jižní Moravě, tak v  dalších 
regionech. Nejen pro odbornou veřejnost, ale pro všechny 
návštěvníky je veletrh REGIONTOUR velmi zajímavou inspirací, 
které regiony u nás doma, ale i v zahraničí navštívit a na jakých 
místech trávit volný čas a dovolenou. Děkuji všem, kdo se 
podíleli na přípravě nádherných expozic.”

Jiří Filip, předseda představenstva, Letiště Brno
„Domnívám se, že úroveň prezentace jednotlivých 
regionů roste rok od roku, a myslím si, že už opravdu 
odpovídá evropské úrovni. Co se týká Letiště Brno, které 
tu zastupuji, jeho perspektivy na rok 2011 vidím velice 
optimisticky a věřím tomu, že posílíme portfolio destinací, 
které se budou pravidelně nalétávat a že v letošním roce 
opět překonáme  magickou hranici 500 000 cestujících.”

Peter Belinský, generální ředitel Slovenské agen-
tury pro cestovní ruch
„V Česku se vždy cítím jako doma a jsem rád, že mohu 
být v Brně. Naším posláním je, aby na Slovensko přijíždělo 
čím dál více hostů, a velmi mne těší, že Češi dlouhodobě 
projevují Slovensku náklonnost. Po velmi úspěšném roce 
2008 a propadu v roce 2009 jsme v loňském roce opět 
zaznamenali nárůst počtu návštěvníků z České republiky, 
kterých přijelo více než 530 tisíc.”

Michal Veber, tajemník Asociace cestovních 
kanceláří ČR
„Zájem o účast na veletrhu GO roste, z  naší asociace 
máme asi o desetinu více vystavovatelů než loni. Jsem 
rád, že v Brně vystavují i větší cestovní kanceláře, ale na 
druhé straně jsou tu také malé kanceláře, které si účast 
mohou dovolit právě díky dobré spolupráci mezi Veletrhy 
Brno a naší asociací. Pořadatelé jim poskytují perfektní 
servis a dokáží i poradit, jak z  malé expozice vytěžit  
co nejvíc a jak účast správně vyhodnotit.”
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Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: 541 152 398

Fax: 541 153 062

go@bvv.cz

regiontour@bvv.cz

Příští ročník veletrhů GO 
a REGIONTOUR se uskuteční 
12.–15. ledna 2012.

VÝSTAVNÍ PLOCHA
Celková výstavní plocha (v m2) 10 579 
 

VYSTAVOVATELÉ
Počet zúčastněných firem 842
Počet zúčastněných zemí 24

Vystavovatelé z Belgie, Brazílie, Černé Hory, České republiky, 
Dominikánské republiky, Francie, Chorvatska, Indonésie, 
Itálie, Jemenu, Kypru, Litvy, Maďarska, Nizozemska, 
Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenské republiky, 
Slovinska, SRN, Španělska, Ukrajiny, Velké Británie
 

NÁVŠTĚVNÍCI A NOVINÁŘI
Celkový počet návštěvníků 33 242
Počet akreditovaných novinářů 403
Počet zemí, ze kterých přijeli návštěvníci 24


