12. – 14. dubna 2018
Výstaviště České Budějovice

Travelcon 2018
Odborná konference cestovního ruchu
Čtvrtek 12. a pátek 13. dubna 2018
Výstaviště České Budějovice
Pavilon Z

Ve dvou dnech plných přednášek, workshopů a diskuzí se otevřou
otázky současných trendů turismu, na které experti na cestovní
ruch i profesionálové z branže přinesou nové a mnohdy nečekané
odpovědi.  

Hlavní témata
— Business v cestovním ruchu
— Zaostřeno na mimosezónu
— Média a marketing
— Kvalitní služby a personál
— Žijí památky? Památky žijí!

  
Vstupné 999 až 2 499 Kč
Více informací a rezervace na www.travelcon.cz
Osobní jednání: Petra Machovcová,
tel.: +420 601 085 030, e-mail: machovcova@jccr.cz

Připravujeme pro Vás
— 2 přednáškové sály
— Innovation hub
— Prostor pro individuální schůzky
— Roadshow AHR

Registrujte se už teď!
Prvních 50 EARLY BIRD vstupenek
je za zvýhodněných 999 Kč.

Travelfest 2018
Veletrh cestovní ruchu
Pátek 13. a sobota 14. dubna 2018
Výstaviště České Budějovice
Pavilon T2
Travelfest je veletrh cestovního ruchu, který vytváří prostor k setkání cestovatelů,
dovolenkářů, milovníků kulturních akcí a všech, co stále hledají nové nápady, kam vyrazit.

Pro cestovatele a dovolenkáře
— 388 m2 tipů na výlety a dovolenou
— Překonání rekordu se zápisem do Guinnessovy knihy o největší dort,
který bude pro každého návštěvníka ZDARMA k ochutnání
— Soutěže o hodnotné ceny – zájezdy, elektronika, dárkové poukazy
— Zábavní koutek pro nejmenší

Dětská sobota
— Celodenní doprovodný program
— Aktivity pro děti i rodiče
— Divadélka
— Soutěže
— Skákací hrad

Pro vystavovatele
— Výstavní prostor 4 m2
nebo individuální
— Relax zóna pro individuální
schůzky a načerpání sil
— Registrace spuštěny od 20. 9. 2017

Přijeďte za námi našim speciálním veletržním turistickým vláčkem.
Více informací a registrace na www.travelfest.cz
Osobní jednání: Klára Kaštylová,
tel.: +420 607 032 095, e-mail: kastylova@jccr.cz

Gastrofest Jaro 2018
Tradiční setkání gurmánů a gastronomů
Pátek 13. a sobota 14. dubna 2018
Výstaviště České Budějovice
Pro profesionály
— Inspirace pro vaše menu
Pavilon T1
Gastrofest je tradiční setkání
gurmánů a gastronomů nejenom
České republiky. Nenechte si ujít
obrovskou koncentraci chutí,
vůní, inspirace, fantazie a hlavně
dobré nálady.

Pro gurmány
— Spousta zajímavých
mezinárodních kuchyní
— Degustace a zase degustace
— Setkání s kuchařskými hvězdami
— Gastronomické rekordy
— Objevujte chutě nových vín
— Minipivovary, móda našich dní
— Vše o jihočeské rybě
— Káva a zmrzlina, co nového pro
letošní sezónu
— Mořské ryby a plody moře
— Skvělá zábava

— Moderní technologie na
kterou si sáhnete
— Spousta neotřelých produktů
— Vyřešíte zde i svou reklamu
— Doplníte inventář za super
ceny
— Obléknete do nového svůj
personál
— Doplníte svou vinotéku
novými značkami

Pro vystavovatele
— Předvedení Vašeho produktu
našim návštěvníkům
— Prostor pro setkání s Vašimi
novými, ale i stálými klienty
— Velmi dobré obchodní
prostředí
— Zajištění obchodního
zastoupení
— Možnost průzkumu trhu

Profesní vstupenky a objednávkový list na www.gastrofest.cz
Osobní jednání: Vladimír Tůma,
tel.: +420 777 192 712, e-mail: tuma@gastrofest.cz

