Veletrh cestovního ruchu GO + Regontour Brno 2017
Dne 20. 1. 2017 jsme se společně se třídou 3. A a s pedagogickým dozorem vydali na školní exkurzi do
Brna. Konkrétněji na veletrh cestovního ruchu, veletrh GO + Regiontour.
Jelikož jsem studentkou cestovního ruchu, velmi se mi líbila nabídka, že se budu moct na veletrh opět
podívat a zhodnotit oproti minulému roku, kdy jsem z návštěvy byla nadšená.
V areálu veletrhu jsou pro účastníky dva připravené sály. V jednom sále si cestovní kanceláře s různými
zaměřeními připraví svůj stánek, kde lákají kolemjdoucí osoby, aby jeli právě s jejich cestovní kanceláří.
Mohu ocenit hlavně to, že firmy se nebály a personál byl ochotný a poskytl všemožné propagační
materiály. Velkou výhodu vidím v tom, že se veletrhu neúčastnily jen české cestovní kanceláře, ale také
naši okolní sousedi se vypravili na pár dní do Brna, aby představily svou nabídku. Mohli jsme tak vidět
Slováky, Němce, Rakušany ale také Maďary.
V druhém sále se prezentovaly kraje. Každý kraj se snažil zaujmout na to, co je v daném kraji nejlepší a
nalákat návštěvníka k návštěvě kraje, ale i určitého města nebo místa. Součástí haly byl také prodej
místních regionálních potravin. Návštěvníci si mohli zakoupit různé druhy sýrů, klobásek, mas,
moučníků, nechyběly ani typické valašské frgály, ale také rukodělné a řemeslné výrobky a výrobky
z kožešiny.
Jelikož jsem byla návštěvníkem i minulý rok, mohu posoudit akci z hlediska dvou let. Ač nerada, musím
konstatovat, že minulý rok byl z mnoha hledisek o mnoho lepší. Ať už to bylo rozmístění určitých stánků
po halách a možnost si po určité ose prohlédnout všechny stánky, nebo prezentace krajů v druhé hale.
Velmi mě zklamal například Plzeňský kraj, který minulý rok měl naprosto dokonalou a propracovanou
ukázku kraje a lákal k navštívení. Jistě mi dáte za pravdu, že pokud se řekne slovo Plzeň, tak velké
většině lidí vyvstane na mysli vychlazený, dvanáctistupňový chmelený mok, nikoli tři silně zmalované
dámy v barokních kostýmech, které si tam hrají karty a o potencionální návštěvníky kraje nejeví zájem.
Bohužel jsem z celé akce byla letos zklamaná a s odstupem, když píšu tyto řádky ani pořádně nevím,
jak se které kraje prezentovaly, zatímco minulý rok si pamatuji dokonale.
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