


CHARAKTERISTIKA
veletrh HOLIDAY WORLD – národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací

veletrh REGION WORLD – souhrnná prezentace turistické nabídky regionů ČR a SR

• nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy

• nosné téma letošního ročníku PĚŠÍ TURISTIKA

• od roku 2020 nově více komunikována i regionální část (zakomponování loga REGION WORLD k logu HOLIDAY
WORLD, úprava podtitulu a vizuálu)

• místem konání je nově multifunkční areál PVA EXPO PRAHA Letňany.

• souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 

• součástí již 16. ročník udělování prestižního ocenění Osobnosti cestovního ruchu 2019 „HOLIDAY WORLD 
AWARD“ - ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, společností C.O.T. media

• vyhlášení výsledků VIII. ročníku ankety Kraj mého srdce - ve spolupráci s turistickým portálem Kam po Česku, 



PARTNERSKÝ REGION VELETRHU HOLIDAY WORLD 2020
Jihočeský kraj



PARTNERSKÁ ZEMĚ VELETRHU HOLIDAY WORLD 2020
TUNIS



HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2019 - STATISTIKA:

• počet vystavovatelů: 217 (celkem 694 prezentovaných firem)

• počet návštěvníků: 30 735 (z toho 6 975 odborných návštěvníků)

• počet akreditovaných novinářů: 434

• počet zastoupených zemí: 42



DOPROVODNÝ PROGRAM:
• 3. ročník odborné konference

• 15. ročník cestovatelského festivalu

• 12. ročník filmového festivalu Expediční kamera



DOPROVODNÝ PROGRAM PRO VEŘEJNOST:

• 11. ročník návštěvnické soutěže „ZÁJEZDY ZA MILION“

• nově nejen losování o kupóny, ale i losování o prodloužené víkendové pobyty a další ceny



LETOŠNÍ NOVINKA V DOPROVODNÉM PROGRAMU 

• vyhlášení výsledků nejstaršího mezinárodního filmového festivalu s cestovatelskou tematikou na světě



VYSTAVOVATELSKÁ SOUTĚŽ TOP EXPO HOLIDAY WORLD:

• nejzajímavější katalog

• nejzajímavější propagační materiál

• nejpůsobivější expozice do 20 m2

• nejpůsobivější expozice do 60 m2

• nejpůsobivější expozice nad 60 m2

2. cena za nejzajímavější propagační materiál 2019:
Nitriansky samosprávny kraj



Těšíme se na Vás 13. – 16. 2. 2020 
na veletrzích HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 
na Výstavišti v Letňanech



PLÁNEK VÝSTAVIŠTĚ


