Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity
Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa

16. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
13. - 14. 4. 2018
Vinařské Litoměřice je výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Jde o nejprestižnější
výstavu českých vín. Sobotní doprovodný program výstavy je „Víno a zdraví“ a „Víno a pokrmy".
Výstava tradičně patří k nejvýznamnějším vinařským akcím v ČR. Výstava je velmi dobrou propagací
nejen Ústeckého kraje, ale zároveň je podporou pro turistický ruch, neboť na výstavu se sjíždí
návštěvníci z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Degustace a prodej vína v jednotlivých stáncích vinařů, propagační řízené degustace, snoubení vín a
jednotlivých pokrmů, obecná propagace a prodej vína. Cimbálová muzika, doprovodný kulturní
program a hudební produkce, stánkový prodej.
Mezinárodní
Veřejnost
5000
Dům kultury a gotický hrad, Litoměřice
Propagace Ústeckého kraje, přispívá k zachování tradic a kulturních hodnot Ústeckého kraje a mají
význam pro podporu kulturního dění v regionu. Celoroční příprava výstavy, prezentace a propagace
výstavy víny a propagačními materiály na řadě významných akcí Ústeckého kraje. Výstava přispívá
k mezinárodní spolupráci. Podpora akce významnými osobnostmi a institucemi. Propagace vinařství a
vinařské kultury na nejvýznamnější soutěži a výstavě vín v české části naší republiky.
1 800 000,- Kč, Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje.
Podpory, partneři akce, soukromé společnosti, vlastní zdroje
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. Společnost byla založena v roce 1999. Dominantní činností, které se
od svého založení věnuje, je poskytování komplexních služeb při organizaci školení, sympózií, výstav,
konferencí a kongresů.
Masarykova94/209, 40001 Ústí nad Labem

Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

MUDr. Pavel Kacerovský
jednatel společnosti
602 441 392
kacerovsky.pavel@seznam.cz
MUDr. Pavel Kacerovský
Ústecký kraj, Vinařský fond, ministerstvo zemědělství ČR, SZIF, Agrární komora ČR, KlasA, město
Litoměřice, město Ústí nad Labem, město Roudnice nad Labem, město Kadaň, město Žatec, město
Most, soukromé společnosti
Deník.cz, Severočeský metropol, Radiohouse, Regionální televize. Prezentace formou vlastní výstavní
plochy, rozmístění reklamních bannerů (rollupů, cedulí) v prostorách výstavy, formou tisku
na propagační materiály výstavy, katalog výstavy, VIP pozvánky, reklamní poutače a bannery.
Prezentace mluveným slovem moderátory výstavy po oba dny výstavy několikrát za den.
Rozmístění reklamních bannerů (rollupů, cedulí) v prostorách výstavy, formou tisku na propagační
materiály výstavy. Prezentace mluveným slovem moderátory výstavy po oba dny výstavy několikrát
za den.

