Název aktivity
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina

Zahrada Čech – podzimní veletrh
Zahrada Čech patří mezi nejvýznamnější výstaviště nejen Ústeckého kraje. Každý ročník sebou
přinese řadu inovací, rekonstrukcí a změn, které by měli vystavovatelům zpříjemnit chod výstavy a
návštěvníkům zatraktivnit výstavu.
Výstava je zaměřena na širokou cílovou skupinu, do návštěvnické základny patří I zahraniční
návštěvníci. Zahrada Čech je masivně mediálně prezentována v rámci ČR a je podpořena řadou
vážených institucí – Agrární komora ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy, Unie Ovocnářů ČR a dalšími
svazy. Zahrada Čech se během své historie vyprofilovala na úspěšnou a mezinárodně uznávanou
kulturní akci, připravovanou a organizovanou na nejvyšší výstavnické úrovni.
Pořádání Zahrady Čech sebou nese řadu výhod – rozšíření kulturního dění na Ústecku, naučná sekci
týkající se aktuálních znalostí z oblasti zemědělství a trhem spojeným s touto oblastí, masivní
propagace celého regionu
Kulturní
Mezinárodní
15. 9. – 23. 9. 2017
1. Vystavovatelé/prodejci - české a zahraní organizace, společnosti, pěstitelé, farmáři,
Prvovýrobci (18+)
2. Návštěvníci – čeští a zahraniční (Slovensko, Německo, Polsko,…)

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
85 000
aktivity (nepovinné)
Výstaviště Zahrada Čech
Místo realizace aktivity
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace místních I zahraničních firem,
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování

podnikatelů se zaměřením na zemědělství a pěstování či prvovýrobu. Akce je vždy obohacena
o kulturní program určený pro všechny vystavovatele/prodejce a návštěvníky.
1,2mil.
vícezdrojové

Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Návrhy propagace v rámci RS

Zahrada Čech s.r.o.
Pořádání výstav, kulturních akcí či další organizace práce
Na Vinic 948/13, 41201 Litoměřice, IČO: 22794701, DIČ: CZ22794701
Bc. Michaela Mokrá
Vedoucí obchodu
605 237 960
michaela.mokra@zahrada-cech.cz
Dagmar Svobodová – finanční ředitelka
Ústecký kraj, Město Litoměřice, Agrární komora ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy, Unie Ovocnářů
ČR a další
RS by měla mít samostatnou webovou stránku, na webové stránce by měl být kódovaný vstup
do sběrny, kam bychom my, členové, mohli vkládat naše materiály a komunikovat s ostatními členy.
Dále pak fcb stránky

