TZ - Město Nový Jičín se prezentovalo na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu v polském Zabrze
Nový Jičín, 16. dubna 2018

Již po sedmé bylo město Nový Jičín prezentováno na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a
průmyslového dědictví v polském Zabrze. Jubilejní 10. ročník se konal v pátek 13.04.2018 a v sobotu
14.04.2018.
Veletrhu se každoročně účastní zástupci památek, institucí a industriálního dědictví (důlní turistika,
post-industriální turistika, pivní turistika, vinice a vinařství, řemesla, opevnění, zástupci měst a
regionů, gastronomie, muzea, galerie, expozice).
Pro návštěvníky jsou organizovány řady soutěží a zajímavostí, degustace regionálních specialit,
hudebních představení, řemeslných a vzdělávacích workshopů.
Město Nový Jičín bylo zastoupeno Návštěvnickým centrem. Turisty lákalo nejen do města, ale
k návštěvě celého regionu Beskydy-Valašsko. Stánek evokoval turistické cíle, městskou památkovou
rezervaci a tipy na výlety. V nabídce nechyběly turistické atraktivity, významné objekty ve městě,
cyklistické trasy a další.
Doplňkovým programem stánku Nového Jičína byl podobně jako v minulém roce fotokoutek, ve
kterém se návštěvníci mohli nechat zdarma vyfotit s kloboukem a fotku si odnést s sebou na
památku. „Vzhledem k oslavě 100. výročí vzniku České republiky, resp. Československa byl fotokoutek
laděn do prvorepublikového stylu.“
Součástí expozice byla také ochutnávka regionálních potravin. Sobotní kulturní program veletrhu
doplnila Městská dechová hudba Nový Jičín.
Partnerskou zemí letošního veletrhu bylo Peru. Česká republika byla dále zastoupena městem
Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Turistickou oblastí - Poodří, Dolní oblastí Vítkovice,
pivovarem Černá hora a dalšími.
Veletrh byl veřejnosti přístupný v pátek od 9:30 do 17:00 a v sobotu od 10:00 do 16:00, vstupné bylo
zdarma. Návštěvnost veletrhu byla v porovnání s minulým rokem podstatně vyšší. V pátek veletrh
navštěvovala především odborná veřejnost, organizované skupiny či školy, sobota patřila rodinám s
dětmi a seniorům.
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