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GO a REGIONTOUR 2016
Účast 844 vystavujících firem z 24 zemí na 25 000 m2 výstavní plochy
Expozice si prohlédlo 30 422 návštěvníků
Zahraniční návštěvníci přijeli z 18 zemí, především ze sousedního Slovenska, Polska a Maďarska
V Press Centru se akreditovalo 267 zástupců médií

Zahájení veletrhů přestřižením pásky se ujali mj. předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch,
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR
Michal Hašek, primátor města Brna Petr Vokřál a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Záštita veletrhů

Veletrh REGIONTOUR
• Největší prezentace možností trávení dovolené v České
republice
• Nosný projekt na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu zdůraznil spolupráci států Visegrádské čtyřky
v oblasti cestovního ruchu

• Účast krajů České republiky, tuzemských regionů, měst,
incomingových agentur a regionů z okolních zemí
• Prezentace novinek a změn ve fungování oboru
• Nově: posílení komerčního charakteru
• RegFoodFest – 4. ročník festivalu krajových specialit
a regionální potraviny

Veletrh GO
• Tradiční místo pro obchodní jednání mezi touroperátory
a provizními prodejci a distribuci katalogů
• Prezentováno více než 100 zahraničních destinací
• Kolektivní účast členů obou oborových asociací
• Oficiální prezentace výrobců autobusů a dopravců

• Nabídka aktivního trávení volného času – dovolená na
vodě, cykloturistika, karavany
• Atraktivní doprovodný program organizovaný AČCKA a ACK
ČR se zapojením zahraničních turistických centrál

Doprovodný program
FESTIVAL
4. ročník festivalu krajových specialit a regionální potraviny představil speciality z České republiky
KRAJOVÝCH
i zahraničí (Maďarska, Slovenska, Švýcarska) a regionální potraviny oceněné značkou Regionální
SPECIALIT
Apotravina
REGIONÁLNÍ
a Zlatá chuť Jižní Moravy.
POTRAVINY

Přímo v pavilonu P po tři dny probíhalo finále 22. mezinárodního mistrovství ČR mladých kuchařů,
cukrářů a číšníků Gastro Junior Brno – Bidvest Cup.

Velká cena cestovního ruchu 2015/2016
Soutěž zviditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu.
• Nejlepší turistický produkt: Pražská informační služba – Prague City Tourism – Užijte si Prahu jako ve filmu
• Nejlepší jednotná kampaň: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země
• Nejlepší elektronická komunikace: Obecně prospěšná společnost BRANKA – Kladské pomezí
• Nejlepší lázeňský a wellness balíček: Priessnitzovy léčebné lázně – Se Sofinkou za zdravím
• Speciální cena společnosti Veletrhy Brno v této kategorii: Město Litomyšl – Litomyšl – lázně ducha
• Nejlepší cestovní kanceláří se dle hlasování široké veřejnosti stala CK Vítkovice Tours

Studentské soutěže
Na veletrzích proběhly soutěže mladých odborníků v cestovním ruchu. O titul REGION REGINA bojovaly krásné dívky na pódiu v pavilonu P a soutěž PROFI GO turistický
produkt vyvrcholila prezentací týmů z odborných škol na pódiu v pavilonu F. Obě soutěže
tak obohatily veletržní program a odborníci se shodli na vysoké kvalitě přípravy nastupující generace.

GO KAMERA 2016
Nejvýznamnější událostí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl 19. festival filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2016 s ústředním tématem Nepál. Během čtyř dnů zde přednášelo padesát osobností – cestovatelů,
horolezců, fotografů, filmařů aj., součástí byly také čtyři tematické výstavy k Nepálu a soutěže o nejlepší cestovatelské fotografie, knihy a filmy.

Doprovodný program pro veřejnost
Atraktivní doprovodný program pro veřejnost probíhal na třech pódiích. V pavilonu P převažovala kulturní a folklórní vystoupení,
nechyběl ani tradiční řemeslný jarmark. Dvě pódia v pavilonu F zvala návštěvníky do zajímavých zahraničních destinací.

GO a REGIONTOUR 2016 pohledem účastníků
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR:
Chci poděkovat všem, kteří v odvětví cestovního ruchu pracují
a připravují podmínky pro domácí i zahraniční turisty. Na
zahraničních cestách dostáváme od návštěvníků České republiky ze vzdálených zemích ty nejlepší reference nejen na krásu
naší země, ale i na to, jak dobře se u nás o hosty staráme.
Představovat vedle Prahy i krásu našich regionů je velmi
záslužná věc a dík za to patří výstavišti, Brnu, krajům a všem,
kdo se na přípravě veletrhů podíleli.

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český:
Jako církevní vystavovatelé na Regiontouru nejsme poprvé
a myslím, že expozice získává vyšší profesionalitu. Osobně tu
jsem už poněkolikáté a těší mě, že jsem měl možnost podílet
se na projektu přítomnosti církve na tomto veletrhu. A vždycky
odsud odjíždím spokojen.

Zuzana Vojtová, ředitelka, Centrála cestovního ruchu Jižní
Moravy:
Pro mě je REGIONTOUR především místem pro setkání s partnery v cestovním ruchu, ať už jsou to cestovní kanceláře,
Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj:
Tyto veletrhy jsou velmi důležité, ministerstvo pro místní rozvoj agentury, kolegové z měst, turistických informačních center,
přikládá velký význam právě propojení regionální politiky a ces- ale také starostové měst a obcí a další lidé, kteří mají možnost
ovlivňovat rozvoj cestovního ruchu v regionu.
tovního ruchu. Je to ekonomické odvětví, které bychom rádi
více rozvíjeli i v kontextu dění ve světě. Česká republika je
desátou nejbezpečnější destinací na světě a na to bychom měli Alena Koukalová, marketingová manažerka, Switzerland
cílit i propagační strategii. Očekávám, že zájem o naše regiony Tourism:
Na veletrh do Brna jsme se vrátili po šesti letech a jsme mile
bude dále stoupat jak u domácích, tak u zahraničních turistů.
překvapeni návštěvností i tím, jak všechno probíhá. Je to jediné
velké cestovatelské setkání na Moravě, takže i z tohoto pohledu
Petr Vokřál, primátor města Brna:
zde má naše účast své opodstatnění. Zatím se potvrzuje, že
Turistická atraktivita České republiky roste, což je dané nejen
jejími nezpochybnitelnými krásami, ale i zvyšujícím se význam- sem přicházejí lidé, kteří mají o cestování skutečný zájem
a obrací se na nás s velmi konkrétními dotazy.
em bezpečnosti v cestovním ruchu. Je to příležitost, aby tato
výstava turistických nabídek v regionech propojila zájmy všech,
kteří nás chtějí navštívit a strávit v naší zemi dovolenou.

GO a REGIONTOUR 2016 pohledem účastníků
András Szirányi, ředitel, Maďarská turistika:
V Brně se letos prezentujeme ve větším rozsahu než loni. Přímo
na stánku máme 12 firem, které představují hlavně maďarské
lázně, město Debrecín má svůj samostatný stánek a tradičně
zde máme i ochutnávku maďarských specialit. Zatím vidíme,
že je o nás velký zájem, takže jsme spokojení. Veletrh je velice
pěkně organizovaný a plní úkol, který od nás maďarští poskytovatelé služeb očekávají.

Marek Malý, ředitel, CK QUALITY TRAVEL:
Veletrh nám vždycky přinese nové provizní prodejce, nové kontakty a přivede i klienty. Dnes v sobotu jsem překvapený, tolik
lidí jsem ani nečekal. Takže mohu říct, že nám to hodně pomáhá
a jsem za GO rád. Je to jediný veletrh v Česku, kam chodíme,
a už teď se hlásíme mezi prvními na příští rok. I tím, že jsme
brněnská cestovka, jsem toho názoru, že stojí za to tady být.

Jurij Ključivskyj, člen realizačního týmu, národní stánek
Kateřina Petříčková, výkonná ředitelka, Asociace českých Ukrajiny:
Ukrajina se tu poprvé prezentuje se samostatným národním
cestovních kanceláří a agentur:
stánkem. Proběhla celá řada setkání a prezentací o turistických
Za asociaci mohu říct, že jsme s účastí velmi spokojeni. Na 30
možnostech na Ukrajině, vedoucí turistického odboru Zakarpatčlenských kanceláří si k nám dalo katalogy a dalších 24 členů
vystavuje tady na veletrhu. Co se týče návštěvnosti veřejnosti, tak ské oblasti také jednal s hejtmanem partnerského kraje Vysočina
dnešní sobotní den je naprosto úžasný. Máme od rána plně ob- a jeho týmem o konkrétní spolupráci. Během čtyř dní jsme zazsazen doprovodný program, máme tady přednášky o destinacích namenali přes tisíc návštěvníků z České republiky i zahraničí.
Veletrh je pro nás správným místem, v příštím roce chceme naše
a vidíme, že je o ně velký zájem.
aktivity rozšiřovat a pozvat více vystavovatelů z Ukrajiny.
Petr Zemek, ředitel, 101 CK ZEMEK:
Komentář k účasti je z naší strany vždycky kladný. Vidíte, že po Jiřina Bradáčová, obchodní manažerka, Delfin travel:
celou dobu náš stánek žije. A veletrh GO není jen o tom, kolik Veletrhy GO a REGIONTOUR v Brně jsou naše oblíbené. Chodí sem
hodně klientů seniorské kategorie, kteří s námi absolvují letecké
prodejců sem přijde nebo kolik klientů nás navštíví, je to také
o vzájemné komunikaci nás z cestovních kanceláří a agentur. zájezdy z Prahy. Letos jsme zaznamenali největší zájem o čtyři destiKde jinde než na tomto veletrhu se můžeme potkávat čtyři dny? nace - Albánii, Španělsko, Sardinii a Sicílii. Nám se tu nejvíc líbí zdejší
atmosféra, jsou tu velice milí a příjemní lidé. Stoprocentně se sem za
rok vrátíme a budeme tady znovu vystavovat.

Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR se uskuteční
v termínu 19.–22. ledna 2017.

