Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty
Datum cesty:

9.11.-14.11.2008

Název, cíl a
důvod cesty:

Účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu WTM London

Harmonogram
cesty:

Prezentace Ústeckého kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
9.11.2008 - v odpoledních hodinách přílet do Londýna, převzetí expozice
na výstavišti ExCel London,ubytování
10.11.2008 - 13.11.2008 10.00 – 18.00 hod. veletrh cestovního ruchu
14.11.-2008 - odlet do ČR
Ve dnech 10.11. - 13.11.2008 se na výstavišti ExCel v Londýně
konal mezinárodní veletrh cest. ruchu WTM Londýn. Tento veletrh je
největší světovou burzou cestovního ruchu a je proto specializován pouze
na odborníky z této oblasti. V expozici v rámci České republiky se tohoto
veletrhu cestovního ruchu, spolu s dalšími kraji a podnikatelskými subjekty,
zúčastnil i Ústecký kraj.

Průběh a
výsledky cesty:

Letošní WTM přivítal přes 45.000 profesionálů z 202 zemí a regionů
celého světa. První den veletrhu byl nově určen pouze pro osoby
pozvané vystavovatelem, ministry a pracovníky médií. Další dny měli na
veletrh přístup odborní pracovníci z oblasti cestovního ruchu.Pečlivé
přípravě a zajištění všech důležitých součástí veletrhu věnovali
organizátoři velkou pozornost. Přesto došlo v prvních dvou dnech WTM
k velkým problémům s dopravou na/z výstaviště a k dočasným kolapsům
hlavní přístupové trasy metra. Za tuto nepříjemnou a stresující situaci se
všem vystavovatelům osobním dopisem omluvil ředitel World Travel
Market pan Craig Moyes, za vládu Velké Británie pak vyjádřila veřejnou
omluvu ministryně turistiky paní Barbara Follett.
V expozici České republiky veletrh oficiálně otevřel ředitel CzechTourismu
Ing. Rostislav Vondruška. Slavnostního zahájení se zúčastnil a hodně
úspěchů při navazování obchodních a pracovních kontaktů popřál i
velvyslanec ČR ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska,
jeho Excelence Jan Winkler.
Nabídka přírodních a kulturních zajímavostí našeho kraje vzbudila
značný zájem odborníků. Dotazy směřovaly na možnosti cykloturistiky
v kraji, lázeňské pobyty, zájem byl o kulturní a židovské památky.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu WTM Londýn 2008 potvrdil
důležitost propagace Ústeckého kraje i České republiky na tomto vysoce
uznávaném veletrhu cestovního ruchu nejen v tomto roce, ale i do
budoucna.

Spolucestující:

RNDr. Z. Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Náklady na cestu
hrazeny z:

Zpracoval:
Datum:

Výstavní expozice, pronájem výstavní plochy včetně stánků plně hrazena
MMR z fondů EU
Náklady na cestu – hrazeny z rozpočtu KÚ
Olga Pechová, sam. referent oddělení cestovního ruchu
18. listopadu 2008
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