NEWSLETTER

Vážení obchodní přátelé,

zveme Vás k účasti a prezentaci Vaší turistické nabídky na veletrhu cestovního ruchu Euroregion
Tour 2012, který se bude konat ve dnech 22. – 24. března 2012 v Eurocentru v Jablonci nad
Nisou. Mottem letošního ročníku je „Křehká krása, vybroušená chuť” a prezentace turistické
nabídky bude obohacena o prezentaci regionálního skla, bižuterie a piva.

Přihláška
Přihláška pro vystavovatele je
ke stažení na webových
stránkách
www.eurocentrumjablonec.cz.
Uzávěrka pro podání přihlášek
je 24. února 2012. Vystavovatelé, kteří se veletrhu
zúčastnili v roce 2011, mají 5%
slevu.
Soubory ke stažení:

Přihláška k účasti
http://goo.gl/M7oRS

Novinka
Nově jsme pro Vás v letošním roce
připravili možnost pronájmu
prezentačního ostrůvku o
ploše 4m2 za cenu 4.300 Kč bez DPH.
Realizační cena zahrnuje pronájem
výstavní plochy, stavbu expozice –
montáž a demontáž, základní vybavení panely, pult s uzamykatelnou skříňkou 80x100x50cm, světlo, barová židle, límec
s označením společnosti, čelní deska s
velkoplošnou fotografií 2x1,4m včetně
tisku, laminace a polepu.

Ubytování
Připravili jsme pro Vás cenově zvýhodněnou nabídku ubytování. V Centru
Babylon pro Vás přichystali jednolůžkový pokoj se snídaní za 1 350Kč/ noc
a dvojlůžko za 2100Kč/pokoj/noc společně s volným vstupem do Aquaparku, iQparku a Lunaparku. Hotel Zlatý Lev v Liberci nabízí za dvojlůžkový
pokoj pro 1 osobu 1300Kč/noc/, pro dvě osoby za 1 700Kč/noc, v ceně je
zahrnuta snídaně, připojení k internetu či vstup do wellness centra od
19:00 do 22:00. Z jabloneckých hotelů se nabízí Hotel Břízky s cenou za
jednolůžko 1 300Kč/noc a dvojlůžko za 1 500/noc se snídaní a Hotel
Rehavital, který návštěvníkům poskytuje slevu 10% z pultových cen. Při
rezervaci je nutné uvést – Vystavovatel EuroregionTour 2012.

Zábava
Během kulturního programu
na podiu vystoupí např.
Barrel Battery – bubeníci,
kteří zahrají brazilské rytmy,
JAZZTET ZUŠ Jablonec nad
Nisou a další umělecké
spolky. Těšit se můžete i na
barmanskou show a možná
přijde i kouzelník.
Ve čtvrtek 22. 3. 2012 od
20:00 proběhne v Klubu na
Rampě společenský večer s
kapelou Žlutý pes.

Pro děti
Pro děti bude připravený sál
S4 se sportovním programem. Po celou dobu
veletrhu v něm děti najdou:
- lezeckou stěnu
- skákací hrad
- trampolínu
- skákací boty
- šlapací koloběžky
V sále budou probíhat
animační programy zajištěné
společností SUNDISK s.r.o. a
maminky zde budou moci
zanechat své ratolesti a
bezstarostně si projít celý
veletrh.

Program
V rámci odborného programu, který se
bude konat v Klubu na Rampě, jsme pro
Vás připravili odborný seminář na téma
Autorské právo, které přednese Mgr.
Marie Šebelová, či seminář PPP v cestovním ruchu (partnerství veřejného a
soukromého sektoru).
V průběhu celého veletrhu budou
probíhat na pódiu prezentace
vystavovatelů, vždy zakončené soutěží o
jejich ceny (např. poukaz na splutí Jizery
atp.) Čas mezi vystavovateli vyplní kulturní program.

Dotazy

Těšíme se na setkání s Vámi.

