Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZP RÁVA
ZE S L UŽE B N Í ZA H R AN IČNÍ CESTY
Datum cesty:

10. 4. 2011 – 16. 4. 2011

Název, cíl a
důvod cesty:

Účast na veletrhu COTTM Peking 2011

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

Prezentace Ústeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu
11. 4. 2011 přílet, příprava expozice Ústeckého kraje na výstavišti
12. 4. 2011 – 15. 4. 2011 prezentace na stánku České republiky na
veletrhu COTTM v Pekingu
15. 4. 2011 jednání na českém velvyslanectví v Pekingu
16. 4. 2011 odlet do ČR

Veletrhu COTTM se Ústecký kraj zúčastnil již podruhé. Je to největší
veletrh cestovního ruchu v ČLR. Expozice České republiky byla součástí
velké expozice zemí Vyšegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko,
Maďarsko). Největší zájem byl tradičně o architekturu, historické památky,
pobyt v lázních, studijní pobyty, ale i prohlídku rekultivovaných území a
ekologickou problematiku. Na tato témata proběhlo jednání se zástupci
čínských cestovních kanceláří se zástupci krajů a se zástupcem
incomingové cestovní kanceláře, který byl přítomen na stánku Ústeckého
kraje. Během jednání na Velvyslanectví České republiky v Pekingu byly
předány velvyslaneckému radovi pro ekonomiku panu Petru Vávrovi a jeho
zástupci panu Janu Hebnarovi informační a propagační materiály o
Ústeckém kraji. Informace o Ústeckém kraji si vyžádali zástupci Institute of
Tourism, Plan and Design, Capital Normal University v Pekingu (Prof Fu
Hua) a China Environment International Travel Service z Pekingu
(generální ředitel Zhong Hui).
Pan Hebnar informoval o velkém zájmu čínské strany o navázání
spolupráce v oblasti řešení např. ekologických problémů. Velký zájem o
vycestování do České republiky převyšuje možnosti velvyslanectví při
vydávání víz.
V rámci expozice České republiky probíhala jako doprovodný program
ochutnávka českého piva a vína
Během veletrhu byly také předány propagační a informační materiály o
Ústeckém kraji zástupcům Czechtourismu v Pekingu, ing. Jiřímu Vávrovi a
Mgr. Kláře Vysloužilové.

Spolucestující:

Ing. Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje, Ing. Martin Strakoš,
přeseda komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Ing. Jiří Válka,
odbor regionálního rozvoje

Náklady na cestu

Z rozpočtu Ústeckého kraje

hrazeny z:
Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Jiří Válka,
vedoucí oddělení cestovního ruchu

Datum:

19. 4. 2011
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