
Vážení partneři,

Czechia 
Travel Trade Day 2023,
která se bude konat ve dnech 
24. a 25. dubna 2023 v Brně. 

Program
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Letošní ročník pořádá Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 
ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava a městem Brno.

Czechia Travel Trade Day je úspěšnou
platformou pro obchodní jednání
českých podnikatelů, regionů a dalších
subjektů aktivních v oblasti cestovního
ruchu s mezinárodními nákupčími. 
Akce s významnou mezinárodní účastí
sleduje dva hlavní cíle: přispět k rozvoji
obchodních aktivit českých podnikatelů
a propagovat bohatou turistickou
nabídku Česka. Travel Trade Day se
proto každý rok soustředí na jiný region. 

s potěšením si Vás 
dovolujeme pozvat na akci

Workshop s mezinárodními 
nákupčími
Courtyard by Marriott Brno  

Workshop s řediteli zahraničních 
zastoupení CzechTourism 
Courtyard by Marriott Brno



Registrace bude spuštěna 6. března 2023 od 10 hodin.
Účast na Czechia Travel Trade Day bude podmíněna registrací jednoho 
z nabízených balíčků. 
Při registraci do 19. 3. 2023 bude uplatněna 50% sleva na vybraný balíček.

Balíček OPTIMAL obsahuje: Balíček MINI obsahuje: 
Workshop s nákupčími 24. dubna 2023 
Workshop s řediteli zahraničních 
zastoupení CzechTourism 25. dubna 2023  
Gala večer 24. dubna 2023 
Coffee break a oběd 24.–25. dubna 2023 
Umístění profilu společnosti do online 
katalogu akce 

Workshop s nákupčími 24. dubna 2023  
Coffee break a oběd 24. dubna 2023 
Umístění profilu společnosti do online 
katalogu akce 

Registrační poplatek: 8 000,– Kč bez DPH 
Kapacita balíčků OPTIMAL: 60 

Registrační poplatek: 4 000,– Kč bez DPH 
Kapacita balíčků MINI: 40 

Rezervace schůzek s mezinárodními nákupčími proběhne v termínu 28. března - 18. dubna 2023.
Modifikaci schůzek bude možné provádět do uzavření systému dne 18. dubna 2023 do 14:00. 

Registrace účastníků a výběr balíčků proběhne prostřednictvím on-line 
rezervačního systému na odkazu: 
Czechia Travel Trade Day Brno 2023

Ubytování, dopravu na/z místa konání akce a parking si účastníci hradí sami.  

Z kapacitních důvodů se v rámci jedné registrace (tj. jednoho balíčku) může akce zúčastnit pouze 
jedna osoba. Účast více zástupců jedné společnosti je podmíněna jejich individuálními registracemi 
a rezervacemi balíčku.

O průběžných aktualizacích a spuštění on-line registrace (6. března 2023) Vás budeme informovat 
předem e-mailem a na czechtourism.cz.  

https://live.eventtia.com/en/traveltradeday2023

