Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

25. 1. - 28. 1. 2018
Účast na veletrhu cestovního ruchu Reisemesse Dresden 2018
Prezentace Ústeckého kraje
25. 1. 2018 příjezd do Drážďan, převzetí expozice na výstavišti, ubytování
26. 1. 2018 - 28. 1. 2018 konání veletrhu
28. 1. 2018 - po ukončení veletrhu odjezd do ČR
Veletrh cestovního ruchu Reisemesse Dresden proběhl ve dnech 26. –
28. 1. 2018. Tento rok sem zavítalo více než 33 tis. návštěvníků, což
představuje 12 % nárůst návštěvnosti oproti loňskému roku. Veletrh
Reisemesse Dresden je jedním z nejdůležitějších veletrhů cestovního
ruchu v Sasku a okolních zemích a letos se na něm představilo více než
400 vystavovatelů.

Průběh a
výsledky cesty:

Ústecký kraj zde vystavoval již po jedenácté, v letošním roce opět
na vlastní expozici s plochou 121 m2. Zajímavosti z regionu zde byly
představeny také městy Ústí nad Labem, Teplice a Chomutov, Destinační
agenturou Krušné hory a Destinační agenturou České středohoří. Součástí
expozice byla zajímavá prezentace zahraničního partnera z Polska –
Powiat Ostródzki, se kterým má Ústecký kraj uzavřenou Smlouvu
o spolupráci. Také ukázka malby porcelánových výrobků společností
Český porcelán, a.s. Dubí zaujala velké množství návštěvníků veletrhu.
Pozornost návštěvníků se tradičně soustředila na nabídku pěší turistiky
a cykloturistiky, možnosti lyžování v regionu a lázeňské a wellness pobyty.
Dne 26. 1. 2018 navštívil expozici PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D.
MBA, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního
ruchu a dne 27. 1. 2018 hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček.
Oba vyjádřili spokojenost s velkým množstvím návštěvníků, kteří se
zajímali o nabídku ÚK.
Vzhledem k širokým možnostem, které náš celý kraj nabízí a blízkosti
Saska, je účast na těchto akcích velmi důležitá. Návštěvníci ze saské části
SRN mají Ústecký kraj v oblibě již dlouhá léta a rádi si tento region vybírají
za cíl své dovolené. S nabídkou propagačních materiálů a poskytnutými
informacemi o Ústeckém kraji byli návštěvníci spokojeni.
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