Vážení vystavovatelé,
jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 20. jubilejním ročníku
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2020, který se uskutečnil ve dnech
5. – 7. března na výstavišti Eurocentrum v Jablonci nad Nisou.
Nad letošním ročníkem veletrhu převzal záštitu hejtman Libereckého kraje, Martin
Půta.
Předkládáme Vám fakta, díky kterým můžete zhodnotit efektivitu Vaší prezentace.

1. Údaje o veletrhu
Pořadatelé veletrhu

Realizátor veletrhu
Oficiální název veletrhu
Ročník
Datum konání
Periodicita
Místo konání

Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Texo Plus s.r.o.
Euroregion TOUR 2020
20.
5. -7. března 2020
1 x ročně
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

2. Vystavovatelé
20. ročníku veletrhu se společně s vystavovateli regionálních produktů zúčastnilo
celkem 95 vystavovatelů z 4 států - Čech, Polska, Německa a Slovenska
Cestovní a dopravní kanceláře
Kraje a mikroregiony
Města
Zahraniční vystavovatelé
Ubytovací služby
Ostatní služby cestovního ruchu
Výstava českých regionálních produktů

3
16
5
3
1
13
44
1

Výstava polských regionálních produktů
Celkem

10
95

3. Pronajatá plocha
1580 m2
0

Krytá pronajatá plocha vystavovatelům
Venkovní pronajatá plocha
vystavovatelům

4. Návštěvnost
Počet návštěvníků

3200

5. Propagace
Mediálním partnerem veletrhu byl Turistický informační magazín TIM.
5.1 Regionální média
Médium

Termín
kampaně

Radio Contact Liberec
Radio Contact Liberec

9. – 16.3.
Pozvánka
EUC

Délka

Počet
spotů

Poslechovost(denní)

30 s

38

107 000

5.2 Tisk
Jablonecký měsíčník

Časopis distribuovaný zdarma do všech
domácností v Jablonci nad Nisou
Distribuce zdarma v Liberci
Turistický a informační magazín o ČR
Denní tisk
Zpravodajské noviny + internet. inzerce
Kabelová televize
Měsíčník města Tanvald
Měsíčník města Smržovka
Měsíčník města Nový Bor
Měsíčník města Jilemnice
Česká Lípa a Frýdlant
Distribuce do schránek
Inzerce v Hotel Guide Slovakia
Noviny distribuované zdarma do všech
domácností v Libereckém kraji
Turistický a informační měsíčník

Liberecký zpravodaj
TIM
Deník Právo
Turnovsko v akci
TV Semily
Tanvaldský zpravodaj
Smržovský zpravodaj
Novoborský měsíčník
Jilemnický zpravodaj
Noviny
Český ráj v akci
Hotel Guide Slovakia
Měsíčník Libereckého kraje
Kam po Česku
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TTG
COT
Časopis ČD

Vše o cestovním ruchu – odborný
magazín pro oblast turismu
Odborný měsíčník pro oblast cestovního
ruchu
Distribuce ČD, vlaky

5.3 Propagační materiály
Plakáty (formát A2) - 340 kusů
Skládačky / propagační materiál
Eurocentra / - 2000 ks
Leták A3 -180 ks
Letáky A4 - 300 kusů
Letáky A5 -2520 kusů s programem
Plakáty A1 80 ks
Reklamní pás v liberecké Home Credit
Areně
City Lighty
Tištěné plachty

Distribuce a výlep ve městech a obcích
Libereckého kraje, v informačních
centrech, na veletrzích, MHD Jablonec
n.N. a Liberec, ve firmách, na zastávkách
MHD, ve vlacích ČD V Lbc. a Jbc.
Rozdávání na veletrhu
Jablonec a Liberec
Při hokejových zápasech HC Bílí Tygři Li
Liberec
Liberec a Jablonec nad Nisou
3 u přehrady v Jablonci n.N., na radnici
v Jablonci n.N.

Informace o konání veletrhu byly zveřejněny na adresách www.ejbc.cz,
www.euroregiontour.cz a www.liberecky-kraj.cz, na Facebooku a Instagramu, kde
byly také v průběhu veletrhu zveřejňovány aktuální informace a fotografie. Dále na
portálu Kudy z nudy, v kalendáři akcí Libereckého kraje, Naše Jablonecko,
Turnovsko v akci, portál Města Jablonec nad Nisou, portál Města Liberec, TIM,
turistické regiony Libereckého kraje a informační centra, www.travelguide.sk.

6. Doprovodný program veletrhu
Doprovodný program probíhal po celou dobu veletrhu a byl složen ze dvou částí,
odborného a kulturního.
Program pro odborníky byl letos organizován formou studijní cesty v první den
konání veletrhu (čtvrtek). Účastníci navštívili Ekocentrum v Brništi, kde prošli stezku
skalních reliéfů. Dále program pokračoval na zámku v Doksech. V Liberci pak
návštěvou IQlandie a IQplanetária. Závěr dne byl věnován prohlídce jabloneckého
pivovaru Volt.
V pátek pak odborný program pokračoval setkáním informačních center Libereckého
kraje a seminářem OHK z cyklu Tradiční řemesla.
Doprovodný program pro návštěvníky veletrhu tvořily prezentace novinek v oblasti
cestovního ruchu, hudební a taneční vystoupení a další kulturní program.
Návštěvníci mohli zhlédnout i zajímavý program v kině Junior.
Filmové projekce Free solo a 25 km/h a tradičně již cestovatelský pořad 5+1 švestek.
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V sobotu pak přednášku na téma propagace cestovního ruchu ve spolupráci
s blogery a fotografy.
Ke zhlédnutí byly i dvě výstavy, „Zaostřeno na Jizerky“ a „Tady stále v pohodě.
Cestujeme trochu jinak mezi Žitavskými a Jizerskými horami“.

7. Soutěže
I letos proběhla soutěž pro vystavovatele o nejlepší propagační materiál.
Jako nejlepší bylo vyhodnoceno Statutární město Liberec. Gratulujeme.
Divácká soutěž byla losována v sobotním programu.
Návštěvníci odpovídali na anketu složenou z otázek, jejíž odpovědi našli na stáncích
vystavovatelů.
Hlavní cenu do soutěže, okruh Rakouskem, věnovala CK Osvěta z Hořovic. Všem
vystavovatelům, kteří věnovali i mnoho dalších krásných a hodnotných cen, touto
cestou děkujeme.
Pro děti Liberecký kraj vyhlásil výtvarnou soutěž „Moje oblíbené místo v Libereckém
kraji“. Soutěž byla rozdělena do 3 věkových kategorii a přišlo neuvěřitelných 660
krásných prací. Oceněným dětem byly ceny předány během sobotního dopoledního
programu.
Všem dětem děkujeme za účast.

8. Informace o veletrhu on-line
Na internetových stránkách www.euroregiontour.cz se můžete přihlásit k odebírání
on-line newsletteru, který Vám bude přinášet aktuální informace o přípravách a
organizaci veletrhu a o výhodných nabídkách ubytování apod.

9. Závěr
Věříme, že se nám všem podařilo upevnit pozici zajímavého a úspěšného veletrhu
cestovního ruchu na severu Čech, navzdory počínající situaci pandemie koronaviru v
České republice, která už v mnohém veletrh ovlivnila.
Vážení vystavovatelé, přejeme Vám úspěšnou nejen letní sezónu, ale celý zbytek
roku 2020 a těšíme se na viděnou ve dnech 11. – 13. března 2021 na 21. ročníku
veletrhu Euroregion TOUR.
S pozdravem

Tým spolupořadatelů

Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj
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Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
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