TZ - Město Nový Jičín se prezentovalo na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR v
Bratislavě
Nový Jičín, 31. ledna 2018
Již 24. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislavě se uskutečnil
ve dnech od 25. do 28. ledna 2018.
Veletrh ITF Slovakiatour je největším veletrhem cestovního ruchu na Slovensku a patří mezi
nejvýznamnější akce v regionu střední Evropy. Veletrh každoročně přináší komplexní servis pro lidi,
kteří chtějí cestovat do zahraničí nebo poznávat krásy Slovenska. Prezentuje se zde portfolio
cestovních kanceláří, jakož i turistické informace zprostředkované zahraničními centrálami zemí.
Jedním z hlavních partnerů veletrhu byl, stejně jako v předchozích ročnících, Moravskoslezský kraj,
pod kterým se prezentovali jednotlivé turistické oblasti, včetně TO Beskydy-Valašsko, kde patří mimo
jiné i Nový Jičín. Ústředním programem našeho kraje byla celorepubliková oslava 100. výročí vzniku
České republiky, resp. Československa, a proto i celý stánek byl laděn do prvorepublikové podoby.
„Součástí stánku MSK byl doprovodný program, který spočíval ve focení s prvorepublikovým
kloboukem české značky TONAK. Focení probíhalo před plátnem, které připomínalo dobové
novojičínské náměstí“, uvedla Kristýna Zetková, která se za Město Nový Jičín veletrhu účastnila po
celou dobu. Výslednou fotografii si pak návštěvníci mohli odnést na památku či si ji nechat zaslat na
e-mail.
„Za celé čtyři dny veletrhu bylo vyvolaných více než 450 fotografií“, doplnila Zetková.
Součástí stánku byla také ochutnávka regionální potraviny – „štramberských uší“. Náladu
zpříjemňovala jazzová hudba v podání dixielandu při ZUŠ v Krnově.
TO Beskydy-Valašsko nabízela příchozím návštěvníkům nejrůznější tištěné materiály celé oblasti.
Nechyběl turistický průvodce, kalendář akcí, seznam ubytovacích zařízení apod. Díky těmto
materiálům měli návštěvníci možnost informovat se o jednotlivých zajímavostech a atraktivitách,
které celá prezentovaná oblast nabízí.
Veletrh byl odborné veřejnosti přístupný již ve čtvrtek od 9:00 do 18:00 a v pátek od 9:00 do 13:00.
Široká veřejnost mohla veletrh navštívit v pátek od 13:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 18:00 a
v neděli od 9:00 do 17:00.
Na veletrhu se představilo okolo 350 vystavovatelů z různých zemí světa (Turecko, Bulharsko,
Slovinsko, Polsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, ...)

Kontakty:
Bc. Kateřina Redlová, zahraniční vztahy
Tel.: 556 768 364, kredlova@novyjicin-town.cz, www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz
Bc. Kristýna Zetková, Turistické informační centrum Nový Jičín
Tel.: 556 768 288, kzetkova@novyjicin-town.cz, www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz

