
Pozvánka na veletrh Euroregion Tour 2023 - Festival zážitků v Trojzemí 
 
Vážení přátelé, 
 

dovolte nám jménem naší příspěvkové organizace Kultura Jablonec, pozvat Vás jako vystavovatele na turistický 
veletrh Euroregion Tour 2023 – Festival zážitků v Trojzemí, který se bude konat ve dnech 10. a 11. března 
2023.  
 

Jak již název napovídá, letošní 22. ročník Euroregion Tour bude zaměřen na cestovatelské, kulturní, sportovní a 
gastronomické zážitky a aktivity v našem regionu, jež můžete prostřednictvím prezentace v prostorách budov 
Eurocentra v Jablonci nad Nisou nabídnout místním, ale i zahraničním návštěvníkům.  
 

Uvítáme, když s propagací vlastních služeb a výrobků přivezete na veletrh také konkrétní aktivitu a vytvoříte 
kreativní zážitek pro návštěvníky veletrhu. Pro vystavovatele s nabídkou zážitku přímo na místě jsou připraveny 
zajímavé slevy., viz přihláška. 
 

Letošní ročník veletrhu doplní bohatý doprovodný program, besedy, koncerty, přednášky, sportovní aktivity a 
hry pro návštěvníky, které můžete podpořit i vlastní prezentací formou videoprojekce a/nebo formou 
moderátorské diskuze na podiu velkého sálu. Další možností podpory Vašeho programu  nebo služby je 
věnování ceny do slosování pro návštěvníky.  
Přijeďte se k nám představit! 
 

     
 

Po celou dobu akce jsou zajištěny cateringové služby v místě konání akce. Hotely v centru města nabízí slevy na 
ubytování pro vystavovatele. 
 

Přihlášku naleznete zde v tomto odkazu.  Jedná se o google formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám přijde 
na Váš e-mail potvrzení o doručení přihlášky.  Položky označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění 
přihlášku nelze  odeslat.  
Termín podání  přihlášky včetně loga nebo fotografie na infopanel je nejpozději do 19.2.2023! 
 

Expozice jsou pro letošní rok sjednocené na 3x3 nebo 3x4 m s tím, že součástí stánků budou jednotné zadní 
infopanely 1000x1400 mm s Vaším logem nebo fotografií. K tomu je dále možné si přiobjednat stoly a židle, 
které jsou v ceně. Pokud budete chtít zajistit vybavení expozice v systému OCTANORM od firmy TEXO PLUS, je 
zapotřebí požadavek zahrnout do objednávky a je hrazeno zvlášť. 
 

Grafiku je zapotřebí zaslat v tomto formátu PDF X-1a:2001 – Acrobat 4 (PDF 1.3), Design size: 2020×1400 mm, 
Bleeds: 10 mm (No less than 5 mm if 10 is not possible), Ideal resolution should be 300 DPI (in 1:1 scale) –  I 
would not recommend less than 150 DPI, If your design is scaled it should be mentioned in document name 
with scale itself – 1:1, 1:2, 1:10, etc… 
 

V případě dotazů a námětů neváhejte kontaktovat naše zástupce: 
Ondřej Bašus, e-mail: basus@kulturajablonec.cz, tel. +420 774 225 527 
Lada Vaniš, e-mail: vanis@kulturajablonec.cz, tel. +420 777 911 233  
 

Festival Euroregion Tour je pořádán za finanční podpory Libereckého kraje a Statutárního města Jablonec nad 
Nisou. Partnery festivalu jsou Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Statutární město Liberec, 
Turistický region Jizerské hory, SUNDISK a televize RTMplus.   
Očekáváme, že inovativní pojetí Euroregion Tour 2023 - Festivalu zážitků v Trojzemí osloví širokou veřejnost a 
pomůže Vám najít nové spokojené zákazníky.  

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi 
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