
 
                         

 

       

CSEH KÖZTÁRSASÁG ROADSHOW 2021.  JÚLIUS 27 – 29. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

A Visit Hungary Nonprofit Zrt. Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (továbbiakban: Visit Hungary) leisure 
fókuszú roadshow-t szervez a Cseh Köztársaságba 2021. július 27-29. között. A Cseh 
Köztársaság a 2019. évi statisztikai adatok szerint Magyarország 3. legnagyobb küldőpiaca. 
Anyavállalatunk, a Magyar Turisztikai Ügynökség a B2C marketing kommunikációban is hangsúlyt helyez a 
V4 országokra, mint a Covid-19 világjárvány turizmusra gyakorolt hatásaiból minden valószínűség szerint a 
legrövidebb időn belül regenerálódó, közeli küldőpiacokra.  
 
Várjuk a cseh turisztikai piac iránt érdeklődő utazási irodák, utazásszervezők, turisztikai 
helyszínek, szállodák és szállodaláncok jelentkezését (cégenként egy fő regisztrálhat). A Visit 
Hungary a helyek korlátozott száma miatt maximum 15 szolgáltató jelentkezését tudja 
befogadni, a Jelentkezési Lap beküldésének időpontját is figyelembe véve.  
 
A roadshow állomásai:  
2021. július 27.: Ostrava  
2020. július 28.: Brno 
2020. július 29.: Prága - egyben GINOP (TIMEA) rendezvény is.  
 
Részvételi díj:  
A három városra (Ostrava – Brno - Prága): 20.000.- Ft + ÁFA. Kiemelt Partnerek a részvételi díj 50%-át 
fizetik. 
Részt lehet venni kizárólag a prágai GINOP rendezvényen is. Amennyiben valaki csak a prágai GINOP 
(TIMEA) rendezvényre jelentkezik, annak a részvétel ingyenes.  
A Budapest – Ostrava – Brno – Prága – Budapest közötti útvonalon a Visit Hungary autóbuszt biztosít 
a roadshow résztvevőinek, amelynek költségét a részvételi díj tartalmazza. Az autóbusz transzfert a Visit 
Hungary az érvényes járványügyi előírások szerint biztosítja. 
A szállás, vonatjegy, a buszos transzferen kívüli egyéb közlekedési költség, valamint a workshopokon kívüli 
étkezések költsége a Jelentkezőt terhelik. Amennyiben valaki autóval közlekedik, a parkolási és 
üzemanyagköltséget, valamint autópálya díjat a Visit Hungary nem téríti meg.  
 
A prágai GINOP rendezvényre a helyek korlátozott száma miatt maximum 14 szolgáltató 
jelentkezését fogadja be a Magyar Turisztikai Ügynökség. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, 
akik 2020-ban több alkalommal vettek részt cseh online aktivitáson.  
A 2021. július 29-i prágai GINOP (TIMEA) rendezvény helyszíne a Hotel Augustine lesz.  
https://www.marriott.com/hotels/travel/prglc-augustine-a-luxury-collection-hotel-
prague/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_Mjc4MjI0OS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU
%3D 
 
Tervezett indulás és érkezés a Visit Hungary által biztosított autóbusszal: 

- az autóbusz július 26-án 13:00 órakor a Kacsa utca 15.-23. elől indul, 
- érkezés Prágából Budapestre július 29-én a késői órákban. 
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A jelentkezés módja  
A Jelentkezési Lap kizárólag precízen kitöltve, cégszerűen aláírva, dátummal és pecséttel ellátva érvényes, 
elfogadottnak a Visit Hungary jóváhagyását követően tekinthető.  
 
A járványügyi helyzet negatív változása esetén az MTÜ fenntartja a jogot a roadshow online platformra való 
áthelyezésére.  
 
A JELENTKEZÉS ALAPJÁN  
 
A Visit Hungary a következő szolgáltatásokat nyújtja:  

- az utazási időtartamára (a roadshown való részvételre) autóbusz biztosítása cégenként 1 fő részére 
Budapest – Ostrava – Brno – Prága – Budapest között,  

- étkezés biztosítása a rendezvények idején,  
- B2B workshop asztal biztosítása,  
- összefoglaló füzet készítése a rendezvényről, a részvevők bemutatásával. 

 
A résztvevő maga biztosítja:  

- a szállását, 
- közlekedését (amennyiben nem a Visit Hungary által biztosított járművel utazik), és az azzal járó 

egyéb költségeket (pl. autópálya díj stb.), 
- étkezését, 
- brossúrák kiszállítását, vagy kiküldését a Visit Hungary által megadott címre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Cseh Köztársaságba szervezett roadshow-n való részvételre szóló  JELENTKEZÉSI LAPOT 

kérjük, hogy a magdolna.fekete@visithungary.com  és a nikolett.vanczo@visithungary.com 

email címekre küldjék visza. A Jelentkezési Lap aláírásával a Jelentkező a fentiekben 

foglaltakat is tudomásul veszi.  

 

A szabályszerűen kitöltött Jelentkezési Lap megküldési határideje: 2021. július 12. 17:00 óra.  

mailto:magdolna.fekete@visithungary.com
mailto:nikolett.vanczo@visithungary.com

