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GO a REGIONTOUR 2012 ve znamení 
církevní turistiky

Účast 402 vystavujících firem z 20 zemí na 10 020 m2 celkové 
výstavní plochy
• Expozice si prohlédlo 28 030 návštěvníků 
• Zahraniční návštěvníci přijeli z 22 zemí, především ze 
sousedního Slovenska, Německa a Polska
• V Press Centru se akreditovalo 391 zástupců médií

Záštita veletrhů:
• Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
• Ministerstvo kultury České republiky
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky
• Asociace krajů České republiky
• Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
• Asociace cestovních kanceláří České republiky
• Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
• Asociace hotelů a restaurací České republiky
• Asociace leteckých provozovatelů České republiky

Veletrh REGIONTOUR 

• Komplexní přehlídka turistických cílů v českých a moravských 
krajích i na Slovensku
• Účast krajů České republiky, tuzemských regionů, měst, 
incomingových agentur a regionů z okolních zemí
• Zahraniční účast zejména ze Slovenska, Německa, Rakouska 
a Polska
• Zvýrazněná témata: církevní památky, aktivní dovolená –
cykloturistika, gastronomie, lidová řemesla a folklór

Veletrh GO 

• Prostřednictvím vystavujících CK prezentováno více než 100
zahraničních destinací
• Oficiální zastoupení Kypru a Dominikánské republiky 
• Zahraniční účast regionů a podnikatelských subjektů z 
Rakouska, Chorvatska, Německa, Maďarska, Slovenska, 
Slovinska a Velké Británie
• Tradiční místo pro obchodní jednání mezi touroperátory a 
provizními prodejci a distribuci katalogů
• Oficiální prezentace výrobců autobusů a dopravců
• Kolektivní účast členů obou oborových asociací
• Atraktivní doprovodný program organizovaný AČCKA a ACK ČR 
se zapojením zahraničních turistických centrál, zaměřený 
především na širokou veřejnost
• Nabídka pro aktivní trávení volného času - témata: golf, 
vodáctví, rafting, canyoing 

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Markéta Kamenická
Public relations a reklama
tel.: +420 541 152 568
fax: +420 541 153 066
mkamenicka@bvv.cz
http://www.bvv.cz/go

mailto:mkamenicka@bvv.cz
http://www.bvv.cz/go


19.6.2012

Doprovodný program

VIP hosté a klíčová jednání
Význam akce podtrhla přítomnost nejvyšších představitelů jednotlivých krajů i dalších 
významných hostů. U příležitosti veletrhu REGIONTOUR se v Brně uskutečnilo 25. 
zasedání Rady Asociace krajů ČR, během kterého hejtmani jednali také s ministrem pro 
místní rozvoj Kamilem Janovským, kardinálem Dominikem Dukou a arcibiskupem Janem 
Graubnerem. 

Workshop Církevní turistika
Hlavním tématem jednání byl ekonomický potenciál církevní turistiky spolu s možnostmi 
zapojení našich církevních památek do celoevropské sítě poutních stezek. Workshopu se 
zúčastnili mimo jiné nejvyšší představitelé České biskupské konference, sdružení I 
Camini d’Europa a agentury CzechTourism. 

Doprovodné semináře, prezentace a soutěže
Na přípravě veletrhů úzce spolupracovaly významné organizace působící v oblasti 
cestovního ruchu v čele s agenturou CzechTourism. Semináře pro odborníky se zaměřily 
například na církevní turistiku, cykloturistiku, vzdělávání v cestovním ruchu nebo 
příjezdovou turistiku z Ruska. 

Velká cena cestovního ruchu 2011/2012
Velké cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti 
cestovního ruchu. V kategorii Nejlepší turistický produkt zvítězily „Poutní stezky východní 
Moravy“, za nejlepší jednotnou kampaň porota ocenila Ústecký kraj s kampaní „Brána do 
Čech“ a v kategorii Nejlepší turistický portál zvítězil Pardubický kraj s portálem východni-
cechy.info. Nejlepšími cestovními kancelářemi loňského roku se podle hlasování široké 
veřejnosti na portálu Sdovolená.cz. staly Kovotour Plus, CK Adventura a Exim Tours. 

“Ochutnejte Českou republiku!“
Na regionální gastronomii se zaměřil rozsáhlý projekt Asociace hotelů a restaurací s 
prezentací krajových specialit. Regionální speciality připravované špičkovými kuchaři měly 
u návštěvníků opět velký úspěch.

GO KAMERA 2012
Nejvýznamnější událostí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl 15. festival 
filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2012 s ústředním tématem Indie. Mezi 
padesátkou přednášejících osobností letos byl také slavný švýcarský záhadolog Erich von 
Däniken. 

GO a REGIONTOUR 2012 pohledem účastníků

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR:
Přijel jsem stejně jako loni, protože jsme převzali nad veletrhem záštitu. Ministerstvo pro 
místní rozvoj má v gesci cestovní ruch, takže mě pochopitelně zajímá, jak letošní 
REGIONTOUR vypadá. Chci vidět, kam se nabídka posunula od loňského ročníku, který 
byl poměrně bohatě navštíven a sešly se tu velmi obsáhlé expozice.

Alena Hanáková, ministryně kultury ČR: 
Je to nádherné, když na jednom místě „projdete“ celou republiku a získáte celkový 
přehled o tom, co všechno nabízí. Informativní část veletrhu, setkávání lidí z různých 
krajů, profesí i mnoha sfér je důležité. Mám tento veletrh velmi ráda, jsem tu podesáté a 
s potěšením jsem přijela i letos. 

Mons. Dominik Duka, kardinál a primas český:
Jsem rád, že se otázka historických i moderních církevních objektů stala součástí veletrhů 
cestovního ruchu. Člověk je bytost, která se pohybuje, i poutní cesty jsou vlastní všem 
náboženstvím a v křesťanství jsou typické. 

Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje:
REGIONTOUR začínal tak, že se prezentovala tu obec, tu město, tu mikroregion a bylo to 
takové neucelené. Když vznikly kraje, logicky vzaly jejich stánky pod sebe, protože 
společné prezentace jsou levnější, ucelenější a lépe vypovídající. Je tam spousta 
synergických efektů v propagaci a přináší to užitek všem. Takže investovat do veletrhu 
takovým způsobem, aby expozice oslovila návštěvníky, což se nám letos myslím 
povedlo, jsou smysluplně a dobře vynaložené peníze. 

Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje:
REGIONTOUR vnímám jako příležitost prezentovat novinky krajů v rámci rozvoje 
cestovního ruchu. Je to také výborná šance k navázání kontaktů a příležitost rozhlédnout 
se po tom, co je v rámci České republiky k vidění a k navštívení. Osobně vnímám 
REGIONTOUR velmi pozitivně, protože hodně věnuji pozornost sbírání informací, nejen 
tady, ale i na svých cestách. Chci věci, které jinde dělají dobře, přenést do našeho kraje, 
protože upoutat turistu je nikdy nekončící proces a potřebuje stále nové impulsy. Na 
REGIONTOUR proto jezdím pravidelně a rád.

Franco Mattiussi, radní pro cestovní ruch provincie Udine (Itálie):
Na mezinárodní veletrhy v Brně jsem přijel jako návštěvník v roce 2009, kdy se také 
zrodila první myšlenka spolupráce se Zlínským krajem. Dnes v našich kontaktech 
pokračujeme, odpoledne tu proběhnou naše společná jednání a přijeli jsme také 
představit projekt Země patriarchů, který vychází z křesťanské tradice. Děkujeme 
společnosti Veletrhy Brno za flexibilitu při organizaci naší expozice.

Klaudio Stojnič, ředitel Chorvatského turistického sdružení se sídlem v Praze:
Chorvatsko je pro Čechy jedničkou mezi významnými turistickými destinacemi a tento 
veletrh je velmi zajímavý pro chorvatské i české obchodní partnery, zejména z oblasti jižní 
Moravy. Je příležitostí k setkání a komunikaci. 

Lucie Faltová, zastoupení Národního turistického úřadu Dominikánské republiky:
Na veletrhu GO vystavujeme tady pravidelně a letos tady poprvé máme dokonce čtyři 
pódiové prezentace s promítáním. Se zájmem jsme velmi spokojeni, na náš stánek 
přicházejí lidé, kteří plánují cestu do Dominikány, a někteří přišli i na přednášku. Ale 
poslechli si ji i návštěvníci, kteří teprve přemýšlejí, kam pojedou, a na místě se díky naší 
přednášce rozhodli, že to bude Dominikánský republika. pojedou. Takže naše účast má 
skutečně efekt.

Jiří Hájek, majitel, KOVOTOUR PLUS s. r. o.:
Na tomto hojně navštěvovaném veletrhu určeném pro odbornou i širokou veřejnost měla 
naše společnost možnost představit návštěvníkům širokou produktovou nabídku, novinky 
pro letošní sezónu, přivítat tuzemské i zahraniční obchodní partnery a prezentovat 
katalog Léto 2012 v rámci doprovodného programu. Účast na veletrhu GO v Brně 
hodnotíme velmi kladně, je součástí strategie a vize prezentace naší společnosti a 
předpokládáme, že tato úspěšná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Veronika Viková, marketingová ředitelka, CK Canaria Travel, spol. s. r. o.:
Vystavujeme v Brně každý rok, protože vždycky má smysl posilovat svoji značku. Jako 
specialisté na jednu destinaci máme trošku specifický produkt a prezentujeme ho jinak 
než většina cestovních kanceláří – přednáškami, ochutnávkami. Snažíme se být nejen 
cestovní kanceláří, ale i prostředníkem kultury Kanárských ostrovů v České republice, a 
tak jsme pojali i naši prezentaci tady na veletrhu. 

Sylvie Laštůvková, spolumajitelka, 101 CK Zemek:
Na GO vystavujeme rádi, každý rok je to jeden ze stěžejních veletrhů. V dnešní době je 
dobré se prezentovat už i vzhledem k naší klientele, která s námi po léta jezdí, přijde, 
vidí nás a může mít jistotu, že nadále fungujeme i v této nejisté době. Letos se tady 
prezentoval ostrov Vir, což i pro nás bylo velice významné, protože my s Virem 
spolupracujeme již několik let a jejich účastí se naše spolupráce dále posílí. Jsme celkově 
spokojeni, protože kromě vystavování na veletrhu s naším pobytem v Brně spojujeme i 
další aktivity, jako jsou školení dalších nově založených poboček.

Věra Molnar, zástupce, Klenoty vídeňských muzeí:
Zastupuji tady osm vídeňských muzeí. Za osm let, co vystavujeme na Výstavišti v Brně, 
se naše klientela zvyšuje a ukazuje se, že lidé se stále více zajímají o kulturu. Co se týče 
zájmu na našem stánku, s letošní účastí jsem spokojená. Přicházejí jak zástupci 
cestovních kanceláří, tak privátní klientela. 

Václav Kovařík, ředitel, ATIS Bruntál:
Na veletrhu jsme prezentovali to, co už děláme 22. sezónu, a to dovolenou v Česku, na 
Slovensku a v zemích v dosahu vlastní dopravy, což je i Rakousko, Maďarsko, částečně 
Německo a Chorvatsko. Pro nás je Brno vždy veletrh, na kterém obsloužíme nejvíc našich 
provizních prodejců, a platí to také o letošním ročníku. 

Martin Vild, marketingový ředitel, Letiště Brno:
Účast na veletrhu je pro nás jistým výzkumem veřejného mínění a zprávou o tom, jaké je 
o brněnském letišti obecné povědomí. Pro mne je zajímavé vyhodnotit, s jakými dotazy 
se na nás lidé obracejí. 

Petr Horký, publicista, filmař, cestovatel:
Na veletrhu prezentuji nejnovější projekt, knížku a film „Albánie, kráska se špatnou 
pověstí“. Ale také mě baví REGIONTOUR, přestože jsem světoběžník a cestuji po celém 
světě sedmnáct let. Je mi nesmírně příjemné za jeden či dva dny procestovat celou 
Českou republiku. Dám si plzeňské pivo, Poděbradku, oplatku a z pavilonu odcházím 
spokojený, že jsem Čech. Česká republika je krásná a dobře se mi tu žije. 

Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR se uskuteční 17. – 20. ledna 
2013.
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