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Vážení vystavovatelé,
přijměte naše pozvání k účasti na 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion
Tour 2017, který se bude konat v Jablonci
nad Nisou na výstavišti Eurocentrum. Termín veletrhu je 16.–18. března 2017.

tour.cz a www.eurocentrumjablonec.cz.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete
se obrátit na paní Hanu Popelkovou, tel:
777 747 185, e-mail: h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz.

Záštitu nad 17. ročníkem veletrhu převzala
generální ředitelka České centrály cestovního ruchu CzechTourism, Monika Palatková,
a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Součástí veletrhu bude i prodejní výstava
regionálních producentů. Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet řemeslo v připravených dílničkách a zakoupit produkty českých
a polských výrobců. Na tradiční řemesela
bude zaměřen také seminář „Rodinná tradice aneb Z otce na dceru“, který se koná v
pátek 17. 3. od 11 hodin v Klubu Na Rampě.

První den veletrhu, čtvrtek 16. března, bude
věnován studijní cestě pro odborníky v oblasti cestovního ruchu. Vloni si všichni účastníci
cestu pochvalovali, letošní cesta povede
za poznáním tradičních regionálních produktů Libereckého kraje, zejména skla a křišťálových lustrů.Na studijní cestu se můžete
přihlásit zaškrtnutím v přihlášce na veletrh.
Podrobný program bude ke stažení na www.
euroregiontour.cz. Účast je zdarma.
Nabízíme Vám opět příznivé ceny výstavních expozic, cena základní expozice je jen
3 500 Kč, cena expozice s dvojpultem je
4 500 Kč. Přihlášku k účasti na veletrh s vyobrazením expozic si můžete stáhnout zde.
Uzávěrka podání přihlášek je 17. února 2017.
Informace o veletrhu včetně přihlášky,
vystavovatelských podmínek a dalších
informací naleznete na www.euroregion-

Vystavujete na Euroregion Tour? Nalákejte
návštěvníky už nyní! Propagaci novinek, které chystáte na sezónu 2017, Vám
zveřejníme na Facebooku Cestou necestou
a stránkách veletrhu www.euroregiontour.cz
(zdarma). Propagaci zašlete na
anna.masakova@kraj-lbc.cz.
Tento veletrh Vám přináší příležitost prezentovat turistickou nabídku Vašeho kraje,
možnost navázat nové kontakty a získat nové
návštěvníky. Přijeďte představit svoji destinaci
návštěvníkům ze severu Čech a příhraničních
oblastí Německa a Polska.
Těšíme se na Vaši účast.

