
 

 

Zaproszenie na targi Euroregion Tour 2023 – Festiwal Wrażeń w Trzech 
Państwach 

 

Szanowni Przyjaciele, 
 

w imieniu naszej organizacji Kultura Jablonec chcielibyśmy zaprosić Państwa jako wystawcę 
na targi turystyczne Euroregion Tour 2023 – Festiwal Wrażeń w Trzech Państwach, które 
odbędą się w dniach 10. i 11. marca 2023 r. 
 

Jak sama nazwa wskazuje, tegoroczny 21. Euroregion Tour będzie koncentrować się na 
podróżniczych, kulturalnych, sportowych i gastronomicznych wrażeniach i aktywnościach w 
naszym regionie, które można zaoferować odwiedzającym nie tylko z kraju, ale i z zagranicy, 
poprzez prezentację w pomieszczeniach budynków Eurocenter w Jabloncu nad Nisą. 
 

Zachęcamy, aby przy promowaniu swoich usług i produktów wykorzystać również konkretne 
aktywności oraz dostarczyć odwiedzającym kreatywnych wrażeń. Dla wystawców 
oferujących konkretne wrażenia na miejscu przygotowane są ciekawe rabaty, patrz 
formularz zgłoszeniowy. 
 

Tegoroczne targi uzupełni bogaty program towarzyszący, prelekcje, koncerty, wykłady, 
zajęcia sportowe i gry dla odwiedzających, które można wesprzeć także własną prezentacją 
w formie projekcji wideo i/lub w formie dyskusji moderowanej na podium dużej sali. Innym 
sposobem wsparcia Państwa programu lub usługi jest przekazanie nagrody na loterię dla 
odwiedzających. 
Przyjdź i zaprezentuj się! 
 

     
 

Na terenie obiektu zapewniona jest obsługa cateringowa przez cały czas trwania imprezy. 
Hotele w centrum miasta oferują zniżki na noclegi dla wystawców. 
 

Zgłoszenie jest dostępne w niniejszym linku. To formularz Google, po jego wypełnieniu i 
wysłaniu otrzymasz potwierdzenie doręczenia zgłoszenia na swój adres e-mail. Pozycje 
oznaczone gwiazdką są obowiązkowe i bez nich nie można wysłać zgłoszenia. 
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z logo lub zdjęciem na panelu informacyjnym upływa 
19.02.2023! 
 

W tym roku ekspozycje mają ujednolicone wymiary 3x3 lub 3x4 m, z tym, że na stoiskach 
znajdą się ujednolicone tylne panele informacyjne 1000x1400 mm z Państwa logo lub 
zdjęciami. Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowych stołów i krzeseł, które są 

https://www.ohkjablonec.cz/cs/aktuality/informacni-misto-pro-podnikatele/slevy-na-ubytovani-pro-vystavovatele-veletrhu-euroregion-tour-2023-festival-zazitku-v-trojzemi.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO8huNDqMC9o9tVzpX30Bnn3ma2mIVL3ubtGeYPPBmRHV72g/viewform?usp=sf_link


 

 

wliczone w cenę. Jeśli chcą Państwo wyposażyć ekspozycję w dodatkowo płatny system 
OCTANORM firmy TEXO PLUS, należy uwzględnić takie zapytanie w zamówieniu. 
 

Grafikę należy przesłać w formacie 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 itslef – 1:1, 1:2, 1:10, etc… 

 

W razie pytań i uwag prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami: 
Ondřej Bašus, e-mail: basus@kulturajablonec.cz, tel. +420 774 225 527 

Lada Vaniš, e-mail: vanis@kulturajablonec.cz, tel. +420 777 911 233  
 

Festiwal Euroregion Tour jest organizowany przy wsparciu finansowym Kraju Libereckiego i 
Miasta Statutowego Jablonec nad Nisą. Partnerami festiwalu są Okręgowa Izba Gospodarcza 
w Jabloncu nad Nisą, Statutowe Miasto Liberec, Region Turystyczny Gór Izerskich, SUNDISK i 
telewizja RTMplus. 
Mamy nadzieję, że nowatorska koncepcja Euroregion Tour 2023 – Festiwalu Wrażeń w 
Trzech Państwach spodoba się szerokiej publiczności i pomoże Państwu znaleźć nowych 
zadowolonych klientów. 

Cieszymy się na współpracę z Państwem 
 


