
 
REGIONTOUR 2012 
12. – 15. ledna 2012 
                
EfektMediA, spol. s r. o. 
Výstaviště 1                                                                              
648 24  Brno,   efektmedia@efektmedia.cz, www.efektmedia.cz 
: 777 084 081                                                                                                           

TÉMATICKÁ PREZENTACE REGIONU NA PÓDIU V PAVILONU "P" 
  - režii a organizaci programu zajišťuje společnost EfektMediA, kde získáte další informace 
sobota 14. ledna 2012                neděle 15. ledna 2012 
10.30 - 17 hod.                                   10.30- 15 hod.  
 
- programy  jednotlivých  souborů (v  maximální délce do 25ti minut) budou od sebe odděleny                   
      vstupy moderátora na základě vámi dodaného textu 
-     v návaznosti na pracovní charakter veletrhu přizpůsobte, prosím, hlasitost produkce souborů 
      dle požadavků organizátora veletrhů GO a REGIONTOUR – max. 70 dB                      
-    sled programu (změna času i dne) je v kompetenci společnosti EfektMediA 
- další potřebné informace získáte na výše uvedené adrese společnosti EfektMediA, kam také                     
      nejpozději do 30. listopadu 2011 zašlete vyplněnou přihlášku (elektronickou verzi najdete na    
      www.regiontour.cz, www.efektmedia.cz) 
-     na základě vaší přihlášky obdržíte dohodu o vystoupení souboru a pokyny k vjezdu pro autobus,        
      popř. jiné vozidlo do areálu BVV v den vašeho vystoupení 
Tématická prezentace na pódiu v pavilonu "P" je  zdarma a je možná způsobem: 
-     formou vystoupení souboru 
- formou slovní prezentace zaměřené na produktovou orientaci regionu prostřednictvím moderátora,   

kterému zájemce v předstihu připraví potřebné podklady 
- židle u pódia budou očíslované, po ukončení produkce bude vylosováno číslo židle a přítomný 

návštěvník bude odměněn cenou od souboru (CD, suvenýr atp.) 

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA K PREZENTACI NA PÓDIU V PAVILONU "P" 
 
Přihlašovatel: .....…….................................................................................................................................  

Odpovědný zástupce: …….…............................................... + fax: ..…................................................ 

E-mail: ...................................……......... Adresa vč. PSČ: ........................................................................ 

Název prezentace – produktové členění: atraktivní přírodní oblasti a lokality, vinařské oblasti, vinné 

sklepy, kulturně historické památky, muzea, galerie, církevní turistika, lázně, pěší turistika, 

cykloturistika, vodní sporty, zimní sporty, golf, minigolf, kultura, zábava, zábavní parky, 

gastronomické speciality regionů 

(hodící se zaškrtněte) 

Název  souboru: ……................................................................................................................................ 

.............................................................................................. Počet účinkujících: ............................…….. 

Vedoucí souboru: .............................................................. .................................................…………… 

E-mail: ............................................ : .....................................................................…..…………………. 

Požadovaný termín vystoupení souboru: 

sobota 14. ledna 2012 v ........................ hod.            délka vystoupení: ........................ min. 

neděle 15. ledna 2012 v ........................ hod.            délka vystoupení: ........................ min. 


