
 
                         

 

       

 

 

 

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG ROADSHOW 2020. JÚLIUS 28. – 2020. JÚLIUS 31.  

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága roadshow-t szervez a 

Cseh Köztársaságban 2020. július 28-31. között. A roadshow-ra egy cégtől 1 (egy) fő 

jelentkezését várja a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság. 12 szolgáltató részvétele tervezett, akik 

utazási irodák, utazásszervezők, innovatav turisztikai szolgáltatók, szállodák és szállodaláncok 

lehetnek, de a szállodaláncoktól is csak  1 fő delegálható a roadshow-ra. A roadshow leisure 

fókuszú. Mivel a résztvevői szám 12 főben megállapított, ezért a beküldés időpontja is számít.  

A Cseh Köztársaság Magyarország 3. legnagyobb küldőpiaca. A 2020. június 29-én kezdődő héten 

a szomszédos országokban nagyszabású marketing kampány indított el a Magyar Turisztikai 

Ügynökség, amely tovább serkenti az értékesítést, és számos online felületen, és média csatornán 

szólíta meg a potenciális utazót.  

 

A roadshow állomásai:  

2020. július 28.  Ostrava 

2020. július 29.  Brno 

2020. július 30. Prága  



 
                         

 

       

2020. július 31.  Plzen  

*mind a 4 városban szervezett rendezvényen a regisztrált jelentkezőnek részt kell vennie. A 

roadshow állomásai nem megoszthatók.  
 

2. ROADSHOW PROGRAM 

Helyszín: Szálloda és helyszín jelenleg egyeztetés alatt  
 
Dátum: 
2020. július 27.  Utazás Magyarországról autóbusszal Ostravába a délutáni órákban. 

Elszállásolás. Az autóbuszt Budapesttől – Budapestig (végig az út folyamán) 
az MTÜ biztosítja. Indulás helye: 1027 Budapest Kacsa utca 15-23 MTÜ 
székhelye. Amennyiben a Jelentkező úgy dönt, hogy saját 
személygépkocsival közlekedik, a parkolási díjakat és parkolást neki kell 
fedeznie, illetve megszerveznie. Ennek költségét a Magyar Turisztikai 
Ügynökség semmilyen formában nem téríti meg a Jelentkezőnek. Este 
egyeztető megbeszélés a szervezőkkel. 

 
2020. július 28.  
OSTRAVA  
 
09:30 – 10:00  Regisztráció  

 
10:00 – 10:40  Köszöntő beszédek és desztinációs prezentáció. A prezentáció keretében a 

résztvevő szolgáltatók bemutatása 
 
10:40– 12:15   B2B workshop  
 
12:15 – 13:30  Közös ebéd és lucky draw (kérjük, hogy a Tisztelt Jelentkezők kisebb 

ajándékokat hozzanak magukkal, amelyeket kisorsolunk) 
 
13:30 – 13:40 Zárszó 
 
13:40 -  A rendezvény vége   
 
Indulás a délutáni órákban a roadshow második állomására, Brno-ba. Elszállásolás. Helyszín 
bejárás. 
 
 
2020. július 29.  
BRNO 
 
09:30 – 10:00  Regisztráció  

 
10:00 – 10:40  Köszöntő beszédek és desztinációs prezentáció. A prezentáció keretében a 

résztvevő szolgáltatók bemutatása 



 
                         

 

       

 
10:40– 12:15   B2B workshop  
 
12:15 – 13:30  Közös ebéd és lucky draw (kérjük, hogy a Tisztelt Jelentkezők kisebb 

ajándékokat hozzanak magukkal, amelyeket kisorsolunk) 
 
13:30 – 13:40 Zárszó 
 
13:40 -  A rendezvény vége   
 
 
Indulás a délutáni órákban a roadshow harmadik állomására, Prágába. Elszállásolás. Helyszín 
bejárás 
 
 

2020. július 30.  
PRÁGA 
 
09:30 – 10:00  Regisztráció  

 
10:00 – 10:40  Köszöntő beszédek és desztinációs prezentáció. A prezentáció keretében a 

résztvevő szolgáltatók bemutatása 
 
10:40– 12:15   B2B workshop  
 
12:15 – 13:30  Közös ebéd és lucky draw (kérjük, hogy a Tisztelt Jelentkezők kisebb 

ajándékokat hozzanak magukkal, amelyeket kisorsolunk) 
 
13:30 – 13:40 Zárszó 
 
13:40 -  A rendezvény vége   
 
Indulás a délutáni órákban a roadshow negyedik állomására, Plzenbe. Elszállásolás. Helyszínbejárás 
 
 
 

2020. július 31.  
PLZEN 
 
09:30 – 10:00  Regisztráció  

 
10:00 – 10:40  Köszöntő beszédek és desztinációs prezentáció. A prezentáció keretében a 

résztvevő szolgáltatók bemutatása 
 
10:40– 12:15   B2B workshop  



 
                         

 

       

 
12:15 – 13:30  Közös ebéd és lucky draw (kérjük, hogy a Tisztelt Jelentkezők kisebb 

ajándékokat hozzanak magukkal, amelyeket kisorsolunk) 
 
13:30 – 13:40 Zárszó 
 
13:40 -  A rendezvény vége   
 
Visszautazás a délutáni órákban Budapestre  

3. JELENTKEZÉS ALAPJÁN  

MTÜ Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

• az utazási időtartamára autóbusz biztosítása jelentkező cégenként 1 fő részére  

• a szolgáltató bemutatása 

• étkezés a rendezvények idején  

• B2B workshop asztal biztosítása 

• cseh nyelvű tolmács biztosítása a helyszíneken limitált számban, mivel a cseh 

utazási szakemberek németül és angolul beszélnek 

• a rendezvényről összefoglaló füzet készítése, amely bemutatja a részvevőket 

• kiadványok, szóróajándékok autóbusszal való szállítása 

 

A résztvevő maga biztosítja : 

• saját közlekedését, amennyiben nem az MTÜ által biztosított autóbusszal utazik 

• szállás, étkezés  

• Amennyiben nem az autóbusszal utazik a szolgáltató, úgy saját maga gondoskodik 

a szóróanyagok, prospektusok szállításáról 

 
 
4. SZÁLLÁS 

Szállás kiválasztása és szállás opció megküldése folyamatban, erről hamarosan értesítést küld az 
MTÜ : 

 

 
A WOW Hungary Cseh Köztársaságban szervezett roadshow-n való  JELENTKEZÉSI LAPOT 

kérjük, hogy a: magdolna.fekete@mtu.gov.hu email címre szíveskedjen visszaküldeni. A 

Jelentkezési Lap aláírásával a Jelentkező a ,,Roadshow_áltinf_200728_31” c. 

dokumentumban foglaltakat is tudomásul veszi.  

A szabályszerűen kitöltött Jelentkezési Lap megküldési határideje: 2020. július 6. 

hétfő 12:00. óra 

mailto:magdolna.fekete@mtu.gov.hu


 
                         

 

       

 
 
 


