
 

Obchodní jednání při veletrhu ITB Berlín,  

organizovaná sítí Enterprise Europe Network, 4. – 8. března 2015 

Mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) zorganizovala ve dnech 4. – 8. března 

2015 při veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín obchodní jednání firem.  

ITB Berlín je největším veletrhem v cestovním ruchu na světě. Počet 

vystavovatelů se blížil 10 tisícům ze 180 regionů a zemí světa. Veletrhu 

se účastní všichni hráči na poli turistiky – letecké společnosti, 

cestovní kanceláře a agentury, poskytovatelé ubytovacích služeb, lázní 

a wellness, destinační agentury, poskytovatelé IT řešení a rezervačních 

systémů, přepravci a dopravci, marketingové a PR agentury a další 

firmy činné v cestovním ruchu. Počet návštěvníků v roce 2014 přesáhl 

110 tisíc. Hlavní partnerskou zemí pro rok 2015 bylo Mongolsko.  

Hlavními organizátory prvního ročníku obchodních jednání byli partneři 

sítě EEN při ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH a IHK Ostbrandenburg. 

Za Českou republiku bylo partnerem EEN při Centru pro regionální rozvoj 

ČR (CRR ČR). Jednání se zúčastnilo celkem 155 firem především 

z Německa, dále z Chorvatska, Itálie, Portugalska, Polska, Řecka a dalších 

zemí. Ve spolupráci CRR ČR a České centrály cestovního ruchu 

CzechTourism, která měla na veletrhu ITB stánek a poskytovala ostatním 

českým vystavovatelům zázemí, a Asociace českých cestovních kanceláří a 

agentur, se jednání zúčastnilo 5 českých firem, které uskutečnily 14 formálních a řadu neformálních schůzek. 

Obchodní jednání pořádaná EEN se zpravidla konají při významných veletrzích – setkáte se tedy se správnými 

lidmi (novými zákazníky, obchodními a výrobními partnery) na správném místě (veletrh). Výhodou je, že 

obchodní jednání jsou otevřena nejen vystavovatelům, ale i návštěvníkům.  

Poznamenejte si březen 2016 do svého kalendáře, neboť obchodní jednání při ITB Berlín připravuje síť 

Enterprise Europe Network i na příští rok.  

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Měrková, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR,  

pracoviště: Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6, tel. 234 006 234, e-mail: merkova@crr.cz, www.crr.cz/een 

 


