České Budějovice, 16. 12. 2019
Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom navázali na úspěšnou prezentaci jižních Čech v hornorakouském Linci v květnu 2019, kterou navštívilo
ve dnech 16.- 18. 5. více jak 300.000 návštěvníků, a dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti na Veletrhu Tří
zemí/DreiLänderMesse v Pasově spolu s dvoudenní prezentací v centru Pasova v březnu 2020.
DreiländerMesse je tradičním 9denním veletrhem, který se každé dva roky koná na výstavišti v Pasově. Na
největším veletrhu ve východním Bavorsku se prezentuje více než 450 vystavovatelů s širokou nabídkou v oblasti
cestovního ruchu, gastronomie, volného času a hobby. Veletrh se koná 21. – 29. 3. 2020 a očekáváná účast je více
jak 70 000 návštěvníků.
Vzhledem k výhodné poloze města Pasov plánuje Jihočeská centrála cestovního ruchu pro příští rok velkou
expozici na tomto veletrhu. Představíme nejen nabídku jižních Čech jako ideálního regionu pro strávení dovolené,
ale rovněž budeme prezentovat jihočeskou gastronomii, kulturní program, řemesla a regionální produkty.
Před samotným zahájením veletrhu se v centru města Pasov 19. a 20. března uskuteční prezentační a prodejní
akce, jejímž účelem je nalákat obyvatele města a blízkého okolí nejen k návštěvě veletrhu, ale především k návštěvě
jižních Čech. Akce se uskuteční po celý čtvrtek a pátek před zahájením veletrhu u obchodního centra Stadtgalerie
Passau, které se nachází na pěší zóně mezi historickým centrem a hlavním nádražím. Toto obchodní centrum je
jedním z největších v Pasově s rozlohou 21 000 m2 a více než 90 obchody.
1) V rámci dvoudenní prezentace v centru Pasova 19. – 20. 3. 2020 Vám nabízíme:
 Zajištění venkovní plochy a stánku u obchodního centra Stadtgalerie Passau v centru Pasova,
předpokládaná velikost stánku 2 x 1,5 m. Jedná se o dřevěný uzavřený stánek s prodejním pultem.
Cena za pronájem výše uvedené plochy včetně stánku i energií: 12.000,- Kč včetně DPH.
 Jiná varianta velikosti stánku dle individuální domluvy.

2) V rámci Veletrhu DreiländerMesse 21. – 29. 3. 2020 Vám nabízíme:
 Zajištění plochy na výstavišti, předpokládaná velikost stánku 2 x 3 m, blokový stánek, přístupný ze 3
stran. Cena za pronájem plochy: 3.000,- Kč včetně DPH / 1 m2.
 Extra náklady jako je elektřina, voda, parkovné a případný pronájem a stavba stánku bude v režii
každého vystavovatele.

Jihočeská centrála cestovního ruchu k výše uvedenému bude zajišťovat následující:
 Organizační zajištění akce v centru Pasova i na Výstavišti.
 Účast ve formě informačního stánku jižní Čechy po celou dobu prezentace v centru Pasova.
 Kulturní program v centru Pasova.
 Expozici jižní Čechy na Výstavišti, předpokládaná velikost 9 x 9 m2.
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Pódium 5 x 4 m2 včetně kulturního programu.
Posezení před pódiem se stoly a židlemi pro návštěvníky veletrhu.
Marketingové aktivity a propagace obou akcí.

Prosíme o Vaše vyjádření předběžného zájmu e-mailem na jelinkova@jccr.cz do 10.1.2020. Zvolit můžete
z následujících variant:
Varianta 1) dvoudenní prezentace v centru Pasova 19. – 20. 3. 2020.
Varianta 2) prezentace na veletrhu DreiländerMesse 21. – 29. 3. 2020.
Varianta 3) kombinovaná prezentace v centru Pasova i na veletrhu.
Počet míst je omezen.
Následně Vám bude zaslána závazná přihláška. V případě dalších dotazů kontaktujte prosím pana Ondřeje Flemra,
tel.: 727 889 979, e-mail: flemr@jccr.cz .
S přátelským pozdravem

Ing. Jaromír Polášek
ředitel organizace
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