TISKOVÁ ZPRÁVA
Neděle, 01. 06. 2014
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ A ARR PROPAGOVALI V PAŘÍŽI A LONDÝNĚ
MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ OCHUTNÁVKAMI SPECIALIT, VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ A
POZNÁVACÍMI CESTAMI PRO BRITSKÉ A FRANCOUZSKÉ NOVINÁŘE A
PŘEDSTAVITELE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
Agentura pro regionální rozvoj spolu s Moravskoslezským krajem začátkem dubna v Českém
centru v Paříži a v prvních dnech května v areálu velvyslanectví České republiky v Londýně
prezentovala MS region výstavou fotografií a ochutnávkou regionálních specialit. Vybraní
zástupci francouzských a britských médií a reprezentanti významných cestovních kanceláří
pak byli pozváni k účasti na poznávací cestě po atraktivních místech MS kraje.

Britové a Francouzi – tvůrci trendů v cestovním ruchu navštívili MS kraj
Ve dnech 22. 5. – 26. 5. 2014 se uskutečnila poznávací cesta šesti francouzských novinářů a
reprezentantů cestovních kanceláří po MS kraji. V rámci bohatého programu se tito tvůrci
trendů cestovního ruchu seznámili s nejzajímavějšími místy MS kraje, turistickými i
sportovními lokalitami, přírodními krásami a historicky významnými místy (např. navštívili
Štramberk, Dolní Vítkovice, Kopřivnici, Landek Park, Důl Michal, Hradec nad Moravicí, Hotel
Miura ad.).
O týden později, ve dnech 27. 5. – 31. 5. 2014 navštívila MS kraj skupina sedmi anglických
profesionálů, kteří mediálně a organizačně působí v oblasti cestovního ruchu ve Velké
Británii. I tito absolvovali poznávací program sestavený z nejzajímavějších atraktivit, které
náš kraj poskytuje.
Cílem pozvání zahraničních odborníků bylo navázat spolupráci při propagaci MS regionu
v zahraniční a prostřednictvím tamějších médií šířit informace o možnostech rekreace u nás
na Moravě, ale také přesvědčit organizátory a prodejce zahraničních zájezdů, aby se častěji
orientovali na tvorbu a prodej zájezdů právě do MS regionu.
O tom, že návštěvu vzali vážně také reprezentanti zdejších institucí zaměřených na rozvoj
cestovního ruchu, svědčí velký zájem o možnost prezentovat jednotlivé turistické a rekreační
aktivity, zapojení zástupců všech 6 destinačních managementů působících v MS kraji do
jednání se zahraničními návštěvníky, ale také osobní účast náměstka hejtmana MS kraje
Ing. Ivana Strachoně na akci.
Všichni zahraniční účastníci poznávacího výjezdu a setkání vyjádřili své odhodlání pomoci
rozvoji cestovního ruchu v MS kraji svou činností a ocenili kvalitní program, který byl
připraven ARR.
Další informace:
Za ARR Ing. Jiří Vzientek, koordinátor CR
Na Jízdárně 7, Ostrava
Tel.: +420 595 691 243

