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Pozvánka na GO a REGIONTOUR 2013 
 

Tradiční tandem veletrhů cestovního ruchu se 
uskuteční na brněnském výstavišti od 17. do 
20. ledna. V letošním roce má premiéru jeho 
nový koncept - komplexní prezentace možností 
trávení volného času. 
  

   

 

   

   

 

 

 Příležitost oslovit více jak 30 tisíc návštěvníků využilo k datu 
téměř 800 vystavujících firem z 21 zemí. 

 Veletrhu REGIONTOUR se účastní všechny regiony ČR, ať už 
prostřednictvím krajů (12) nebo přirozených turistických regionů, 
sdružení měst a obcí, magistrátů, měst, obcí, zájmových sdružení. 
Koncept prezentace regionů zemí V4 doplňuje největší zahraniční 
oficiální účast ze Slovenska, po několika letech opět oficiální účast z 
Maďarska a vystavovatelé z Polska. 

 Veletrh GO představí 89 destinací, kolektivní účasti ACK ČR a 
AČCKA a atraktivní program po celou dobu konání veletrhu na dvou 
programových pódiích. Nedílnou součástí je i festival Go Kamera - 

s nosným tématem NEPÁL. 
 Pozornost se opět zaměří na téma propagace a turistického využití 

církevních památek a poutních cest (hlavním bodem v rámci 
odborného doprovodného programu bude workshop na téma 
Církevní a kulturní turistika v roce cyrilometodějského 
jubilea 2013). 

 Zvláštní pozornost je věnována širokému spektru aktivní 
dovolené, zejména pak cykloturistice, golfu, dovolené na vodě a v 
neposlední řadě relaxaci. 

 Novinkou je festival krajových specialit a regionálních potravin 
RegFoodFest s možností nejen ochutnat ale i zakoupit - obsazuje 
aktuálně 4 tématické celky: restaurace s krajovými specialitami, 
regionální potraviny, sekci víno a "Svět kávy". 

 Soutěže: proběhne vyhlášení výsledků Velké ceny cestovního 
ruchu 2012/2013, předání ocenění „Zlatá Chuť jižní Moravy 
2012“, vyhodnocení a vyhlášení soutěží pro odborné školy 
ProfiGO, ProfiGO-turistický produkt a Region Regina a finále 
prestižní soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest Cup. 

  
 

 

 

   

   

 

Zvýhodněné vstupné při registraci na webových 

stránkách www.regiontour.cz 
 

Na základě internetové registrace kódu PROGOREG hradí návštěvník 
zvýhodněné vstupné s 50 % slevou oproti běžné ceně vstupenky!  
Hlavní výhodou tedy je jednoduché rozeslání na databáze Vašich partnerů. 
 
Postup registrace návštěvníka: 

 jděte na stránky www.regiontour.cz 

 

    

 

Informace pro 
návštěvníky: 
 
17. 1. - den pro odborníky  
18. – 20. 1. - dny pro 
veřejnost  
 
Otevírací doba: 
10.00 – 18.00 hod 
v neděli jen do 16.00 hod 
 

 
Doprovodný program 
 
Registrace 

 

   
 

http://www.regiontour.cz/
http://www.regiontour.cz/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/2013/doprovodny-program/
https://registrace.bvv.cz/cs/veletrhy/go-regiontour-2013/


 klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ" 
 zadejte Váš e-mail 
 zadejte registrační kód PROGOREG 
 vyplňte zobrazený formulář a odešlete 

 
Potvrzení registrace a voucher (_pdf) obdržíte e-mailem. 
  

  

   

   

 

 

Řadu dalších informací o veletrzích GO a REGIONTOUR 2013 a aktuální 
verzi jejich doprovodného programu najdete na www.bvv.cz/go-
regiontour 
  

  

 

    

 

  
   

 

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 

go@bvv.cz 

http://www.bvv.cz/go 

 

    

 

 

 

  

 

 
Zrušení odběru pro GO-REGIONTOUR můžete provést ZDE. 

 

Obchodní sdělení zasíláme pouze na ty adresy elektronické pošty, u nichž evidujeme souhlas adresáta 

se zasíláním. Svůj souhlas můžete kdykoli písemně odvolat na naše náklady prostřednictvím pošty 

nebo prostřednictvím odkazu "Šíření obchodních sdělení" 

umístěného na titulní stránce společnosti Veletrhy Brno: http://www.bvv.cz. 

 

Vždy respektujeme Vaše soukromí a za žádných okolností neposkytujeme údaje o Vás třetím stranám. 

  

 

http://www.bvv.cz/go-regiontour
http://www.bvv.cz/go-regiontour
mailto:go@bvv.cz
http://www.bvv.cz/go
http://apps.bvv.cz/i2000/b-site.nsf/WWW-NOC?ReadForm&EMAIL=cykloklubkucera@seznam.cz&CODE=00338DB6&LANG=CZ
http://www.bvv.cz/statement&LANG=CZ
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