15. 6. 2018

Přihlaste se včas na GO REGIONTOUR 2018! Ušetříte 10 %
Jen do 30. června platí nejvýhodnější ceny pro vystavovatele
dvojice veletrhů cestovního ruchu GO REGIONTOUR.

Veletrhy startují na brněnském výstavišti 17. ledna 2019!

GO REGIONTOUR
Ročník 2019 naváže svým pojetím na úspěšný nový koncept představený v roc e 2018. V nejmodernějším
pavilonu P brněnského výstaviště se znovu potká národní prezentace cestovního ruchu v České republice i
rostoucí segment nabídky zahraničních destinací.

REGIONTOUR = nejucelenější prezentace
domácího cestovního ruchu v regionech
Přidejte se k atraktivní prezentaci krajů a regionů České republiky i okolních zemí, významných měst,
mikroregionů i jednotlivých destinací, které na veletrhu REGIONTOUR úspěšně hledají partnery pro podporu
domácího cestovního ruchu a incomingu. Poznejte nové partnery, inspirujte se na celé řadě přednášek a
workshopů zaměřených na domácí cestovní ruch, efektivní incoming a marketing turistických destinací.

GO = široká nabídka atraktivních destinací
Veletrh GO se v roc e 2018 rozrostl a úzce propojil s veletrhem REGIONTOUR. Široká nabídka zahraničních
destinací na brněnské výstaviště přilákala větší počet zákazníků, kteří se přicházejí nejen inspirovat, ale i
vybrat konkrétní destinaci a cestovní kancelář. Využijte sílu veletrhu a potkejte se se svými zákazníky.
Získejte věrné klienty, kteří se budou k vaší cestovní kanceláři vracet.

Zapojte se do doprovodného programu
Víc jak 100 hodin doprovodného programu pro odborníky i veřejnost. To je nabídka veletrhů GO
REGIONTOUR. Načerpejte inspiraci pro vaši turistickou destinaci, oslovte efektivně svoje klienty a zjistěte,
co nabízí konkurence. Pouze na veletrzích cestovního ruchu získáte přehled o trhu.
Součástí veletrhu jsou i tradiční soutěže a festivaly – Velká cena cestovního ruchu, ProfiGo, ProfiGo –
turistický produkt, Region Regina, RegFoodFest, Gastro Junior Brno 2019 – Bidfood Cup a festival
cestovatelských filmů GO KAMERA.

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás!
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