REGION TOUR 2011
V první polovině ledna se tradičně konal na brněnském výstavišti
mezinárodní veletrh turistických možností REGIONTOUR. Modro - zelený
stánek kraje Vysočina byl k nalezení v pavilonu P a prezentovala se zde
zhruba čtyřicítka regionálních zástupců – měst, obcí, producentů a
turistických center a také ZERA – Zemědělská a ekologická regionální
agentura, o.s. se značkou „VYSOČINA regionální produkt®“. Pod křídli
ZERA, o.s. se v průběhu čtyř dnů vystřídali: Blanka Mudrová (kožená
galanterie), Jana Pašková (vinuté perly), Lenka Malátová (paličkování),
Rudolf Hupka – HOLZART (dřevěných lidových hraček a předmětů užitého
umění, taušírování) ,Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. První den bylo
možno ochutnat i pivo z Pivovaru Chotěboř.
Vyhlášen byl gastronomický doprovodný program „Ochutnej krajové
speciality!“.
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z různých krajů nejen České republiky. Třetím nosným tématem ročníku
byla lidová řemesla – jejich ukázky a také možnost vyzkoušení. A Jako
zpestření

si mohli návštěvníci prověřit svoje znalosti prostřednictvím

poznávací soutěž pro návštěvníky zaměřená na památky, osobnosti a
typické produkty jednotlivých regionů.
Poslední ročník veletrhů GO a REGIONTOUR přivedl na brněnské
výstaviště 33 595 návštěvníků ze 14 zemí. V prvních dvou dnech přijížděli
zejména odborníci a počet registrovaných odborných návštěvníků překročil
18 tisíc. Své produkty a služby zde představilo 1 105 vystavujících firem z
21 zemí, prezentovaly se všechny regiony ČR a cestovní kanceláře a
agentury nabídly zájezdy do více než 110 zahraničních destinací.
Propagační akce byla součástí projektu

„Regionální produkt“

z Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko, jenž je zaměřen na
zviditelnění značky VYSOČINA – regionální produkt®.

Další informace o regionální certifikaci a certifikovaných výrobcích,
popř. o projektu Regionální produkt naleznete na www.zeraagency.eu.
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Obr. 1. Prezentace ZERA, o. s. s ukázkou paličkování – paní L. Malátová

Obr. 2. HOLZART

Obr. 3 Blanka Mudrová

Obr. 4. Lenka Pašková

Obr. 5. Městský pivovar Havlíčkův Brod

