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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

GO A REGIONTOUR 2017
Účast 812 vystavujících firem z 26 zemí na 25 500 m2 výstavní plochy
Expozice si prohlédlo 30 535 návštěvníků.
Zahraniční návštěvníci přijeli z 18 zemí, především ze Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska.
V Press Centru se akreditovalo 269 zástupců médií.

Zahájení veletrhů a slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili:
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, primátor města Brna Petr Vokřál, ředitelka agentury CzechTourism Monika
Palatková, 1. místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, hejtman Jihomoravského kraje Bo
humil Šimek, předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek a generální ředitel
společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

ZÁŠTITY VELETRHŮ…

VELETRH REGIONTOUR
• Soustředěná přehlídka krajů a oblastí České republiky
• Zvýšený zájem návštěvníků jak o konkrétní informace,
a regionů zemí Visegrádské čtyřky
tak o nákup produktů
• Efektivní B2B platforma pro setkávání osobností cestovního • Úspěšná premiéra projektu zážitkové restaurace
ruchu a řešení aktuálních témat
Gastroshow Gourmet Brno restaurant, ve kterém se během
• Kvalitně obsazený odborný doprovodný program
čtyř dnů představili kuchařští mistři z osmi špičkových
• Právní konference Svazu měst a obcí ČR
brněnských restaurací.
• Nosná témata veletrhu: aktivní turistika v regionech,
• RegFoodFest – 5. ročník festivalu krajových specialit
regionální gastronomie a kulturní bohatství regionů
a regionální potraviny s projekty Vína z Čech a Moravy
s důrazem na barokní památky
a Svět kávy

VELETRH GO
• Na veletrhu výjezdové turistiky GO se prezentovalo více než
80 zahraničních destinací
• Atraktivní doprovodný program organizovaný AČCKA a ACK
ČR se zapojením zahraničních turistických centrál
• Zážitkové show oslovující širokou veřejnost jak z expozic
vystavovatelů, tak ze dvou pódií

• Nabídka aktivního trávení volného času – pěší turistika,
cykloturistika, karavany
• Zvýšená nabídka vystavovatelů pro segment návštěvníků 50+
• Oficiální prezentace dovozců a prodejců karavanů, autobusů
a dopravců

DOPROVODNÝ PROGRAM
FESTIVAL
5. ročník festivalu krajových specialit a regionální potraviny. České i zahraniční
KRAJOVÝCH
potraviny oceněné značkou Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy.
SPECIALIT
A REGIONÁLNÍ
POTRAVINY

speciality a regionální

Gastroshow Gourmet Brno restaurant – živé představení kuchařských mistrů z osmi špičkových
brněnských restaurací.
Finále 23. mezinárodního mistrovství ČR mladých kuchařů, cukrářů a číšníků Gastro Junior Brno –
Bidvest Cup moderovala herečka Markéta Hrubešová.

VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU 2016/2017
Soutěž zviditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu.
• Nejlepší jednotná kampaň: „Jižní Čechy olympijské 2016“
• Nejlepší turistický produkt: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava za produkt „Po stopách Lucemburků na jižní Moravě“
• Nejlepší lázeňský a wellness balíček: Léčebné lázně Jáchymov, balíček „Dovolená v Krušných horách s prémiovou
nabídkou penzion Dagmar all inclusive“
• Speciální cena vydavatelství C.O.T. media v této kategorii: Šumavské bylinné lázně za balíček nazvaný „On a Ona“
• Novinkou desátého ročníku soutěže byla kategorie Startup roku v segmentu cestovního ruchu: vítězem se stala mobilní
aplikace MyStay
• Nejlepší cestovní kanceláří se podle hlasování široké veřejnosti již poněkolikáté stala CK Vítkovice Tours
• Nejlepší elektronický projekt: mobilní aplikace Blue Asistent cestovní kanceláře Blue Style
• Speciální cenu poroty si pak z Brna odvezli zástupci společnosti Uniglobe IC Travel za svůj produkt nazvaný Travel Risk
Management

ZÁVĚRY Z PRŮZKUMU MEZI NÁVŠTĚVNÍKY
VELETRHŮ GO A REGIONTOUR 2017
Hlavní důvod návštěvy veletrhů
• zjistit bližší informace o konkrétní oblasti/regionu v ČR
• zjistit bližší informace o možnostech provozování jednotlivých aktivit v ČR
• zjistit bližší informace o konkrétní zahraniční destinaci
• obchodní jednání, navázání obchodních kontaktů
• návštěva RegFoodFestu – festivalu krajových specialit a regionální potraviny
• návštěva programu pro veřejnost (přednášky, vystoupení)
Vysoké procento zájmu návštěvníků
zaznamenala především
• pěší turistika
• návštěva kulturně historických památek
• lázně, lázeňství, relaxace
• cykloturistika
• horská turistika, vodní sporty a koupání
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Celková spokojenost s návštěvou letošního veletrhu
REGIONTOUR
• Velmi spokojen/a
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Nákupní preference návštěvníků
Plánujete jet v roce 2017 na dovolenou?
Ano, plánuji dovolenou v zahraničí
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Ne, dovolenou v roce 2017 neplánuji
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Tradiční návštěvnost
Navštívil/a jste již v minulosti
veletrhy GO a REGIONTOUR?
Ano
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Věková struktura návštěvníků
Méně než 15 let
15–20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
Více než 60 let
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Spokojenost s doprovodným programem pro širokou veřejnost
92 % dotázaných návštěvníků bylo celkově spokojeno
s doprovodným programem pro širokou veřejnost
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Přijdete jako návštěvník i na příští ročník
veletrhů GO a REGIONTOUR 2018?
Určitě ano
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Spokojenost s odborným doprovodným programem
95 % dotázaných návštěvníků bylo celkově spokojeno
s odborným doprovodným programem
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STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
Na veletrzích vyvrcholily soutěže mladých odborníků v cestovním ruchu. Znalostní soutěži
PROFI GO letos dominovali studenti z Opavy, obsadili všechna tři medailová místa.
Soutěž PROFI GO – turistický produkt, určenou tříčlenným týmům, vyhráli studenti z Krnova.
O titul královny regionů REGION REGINA bojovaly krásné dívky z celé republiky, vítězství si
po čtyřech disciplínách odnesla reprezentantka mikroregionu Buchlov. Soutěže obohatily
veletržní program a odborníci se shodli na vysoké kvalitě přípravy nastupující generace.

GO KAMERA 2017
Součástí veletržního programu byl jubilejní 20. ročník festivalu filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2017 s ústředním
tématem Brána Himálaje. Největší cestovatelský maraton v České a Slovenské republice přivítal během čtyř dnů několik desí
tek zajímavých osobností – cestovatelů, horolezců, fotografů, filmařů aj., mezi přednášejícími byl například mořeplavec Richard
Konkolski nebo dobrodruh Bruno Baumann. Navíc se konalo pět výstav s himálajskou tematikou a soutěž o zájezd do Indie.

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 2017 POHLEDEM ÚČASTNÍKŮ
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj:
Naše ministerstvo tento veletrh velmi podporuje. Každý rok po
skytujeme záštitu, naše agentura CzechTourism se zde prezen
tuje a myslím, že náš stánek je opravdu nepřehlédnutelný, což
naprosto kvituji. Cestovní ruch je pro nás součástí regionálního
rozvoje. Potřebujeme, aby se regiony propagovaly samy, a na
naše výborné produkty chci lákat zahraniční návštěvníky, ale
samozřejmě i naše české turisty.
Jiří Zimola, první místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman
Jihočeského kraje:
Na tomto veletrhu můžeme prožít to nejlepší z českých regio
nů. Všem vystavovatelům přeji, aby se naplnila jejich očekávání
a aby jejich stánky oblehly davy návštěvníků, kteří budou hledat
ty nejlepší zážitky. Všem nám turistům pak přeji, abychom na
veletrzích GO a REGIONTOUR každoročně našli to, co hledáme.
Tereza Picková, výkonná ředitelka, Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur:
Pro AČCKA má veletrh GO význam v tom, že se tady setkáváme
s členskými firmami a také nabízíme nevystavujícím cestovním
kancelářím a agenturám možnost prezentovat se naším prostřed
nictvím. Na pódiu máme také svůj doprovodný program, který je
kvalitně připraven. Všimla jsem si, že veřejnost opravdu pozitivně
reagovala na přednášky a bezprostředně po nich se zájemci pře
souvali ke stánkům přednášejících. Je to pro nás určitě zajímavá
příležitost, jak členům pomoci s prezentací.

Monika Palatková, generální ředitelka agentury CzechTourism:
Velmi mě těší, že tu nacházíme spoustu regionů a spoustu našich
partnerů, kteří přijeli prezentovat svoji obchodní nabídku do Brna.
Věřím, že nejen v letošním, ale i v dalších letech se nám tyto pre
zentace promítnou do pozitivních čísel, která jsme zaznamenali
již v roce 2016. Při této příležitosti chci také poděkovat našim ob
chodním partnerům ať už z privátního sektoru nebo ze samospráv
a státní správy, bez nichž bychom nebyli schopni s plným efektem
prezentovat Českou republiku a její kraje.
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR:
Každé místo, každé město, každý region jsou svým způsobem
jedinečné a úžasné. Přeji vám, abyste tyto klenoty míst, kde
jste se narodili, kde žijete a která jsou vaší srdeční záležitostí,
mohli ukázat co nejširší veřejnosti. Zároveň věřím, že tento ve
letrh bude příležitostí vyměnit si inspirace v tom, jak v cestov
ním ruchu dále pokračovat.
Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a kontinentální ředitel Světové asociace kuchařů
WACS pro střední Evropu:
Z průběhu letošní soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest Cup
mám velkou radost a velice si vážím všech, kteří s námi v Brně
strávili tři dny a samozřejmě i další čas přípravou. Je moc hez
ké vidět, že stále máme dost lidí, kteří v oboru dělají něco více,
než musí. Jenom tímto způsobem můžeme gastronomii v naší
zemi posunout někam dál.

GO A REGIONTOUR 2017 POHLEDEM ÚČASTNÍKŮ
Michal Veber, obchodní ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR:
Z našeho pohledu byl letošní veletrh výborný a jsme s ním jako
vždy spokojeni. Podíleli jsme se na hodnocení soutěže PROFI
GO – turistický produkt, jejíž úroveň jde pořád nahoru a pro
příští rok bychom prezentace na pódiu rádi zaměřili ještě více
obchodně, jako prodej zákazníkům. Velice se líbil náš dopro
vodný program na pódiu, kde návštěvníci nejvíce oceňovali, že
nešlo o prezentaci jedné cestovní kanceláře, ale vždy o prezen
taci destinace za účasti vícero CK. Lidé si tak mohli virtuálně
prohlédnout danou zemi a následně vybírat nejvhodnější pobyt.
Klára Badinková, zástupkyně slovenského cestovního ruchu v ČR:
Jsem velmi ráda, že se po třech letech Slovensko prezentuje na
veletrhu REGIONTOUR národním stánkem. Slovensko tu samozřej
mě zůstalo přítomné, prezentovaly se tu naše regiony, ale chceme
Slovensko znovu nabízet i jako zemi, protože tento veletrh je na
Moravě a Moravané k nám jezdí velmi rádi a vracejí se. Cítíme zde
i velkou poptávku po aktuálních informacích. Navíc statistiky jsou
velmi krásné a zavazují nás, abychom nadále aktivně fungovali
a poskytovali informace českým a moravským turistům.
Alena Koukalová, české zastoupení Switzerland Tourism:
Jsme na veletrhu podruhé za sebou, předtím jsme tu pět let
chyběli, a vrátili jsme se. Pro mě GO a REGIONTOUR vždyc
ky byla první velká událost sezóny, kde se setkají všichni, co
v oboru něco znamenají a trvale v něm působí. Potkávám zde

cestovky, se kterými domluvíme další plány, potvrdíme si spo
lupráci, potkávám zde novináře a také od jiných centrál zjistím,
jaké jsou u nich trendy. Pro mne je to významné setkání.
Jiřina Bradáčová, vedoucí obchodu, Delfin travel:
Jsme rádi, že jsme se zúčastnili tohoto veletrhu a setkali se
s našimi obchodními partnery. Přijedeme i v příštím roce. Pro
nás to byl z hlediska návštěvnosti úspěšný veletrh, zejména ve
čtvrtek, pátek a v sobotu, kdy se počet vydaných katalogů dá
srovnat s loňským rokem. Z hlediska servisu vše dobře fungo
valo a moravská mentalita klientů je vždycky hezká a pozitivní.
Filip Žitník, jednatel, cestovní kancelář GO2:
V Brně letos vystavujeme poprvé. Za sebe mohu říct, že jsme
příjemně překvapeni. Lidé, kteří za námi na stánek chodí, mají
reálný zájem i konkrétní a relevantní dotazy. Věřím, že se to ve
finále odrazí i v tom, kolik lidí bude cestovat.
Jana Heřmanová, mikroregion Ivančicko:
Mikroregion Ivančicko na veletrhu slavnostně uvedl do života no
vého turistického průvodce, který představuje to nejlepší, co devět
obcí a tři města, ležící jihozápadně od Brna, nabízejí. REGIONTOUR
v Brně vnímáme jako platformu, kde se na jednom místě potkají
představitelé Jihomoravského kraje, zástupci obcí a měst, různí
podnikatelé a další zajímaví lidé a mohou si nezávazně povykládat,
ochutnat speciality, navázat nové kontakty a inspirovat se.

PŘÍŠTÍ ROČNÍK VELETRHŮ GO A REGIONTOUR SE USKUTEČNÍ
V TERMÍNU 18. – 21. LEDNA 2018.
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