
MBM Tourism Prague 2023 
16.3.2023 - 17.3.2023  

Virtuální i prezenční B2B jednání při veletrhu Holiday World 
& Region World Praha, PVA Letňany 
 

Obchodní jednání s českými i zahraničními podnikateli z oblasti cestovního ruchu. 

Čtvrtý ročník MBM Tourism Prague se uskuteční v pátek 17.3.2023 formou prezenčních B2B jednání na veletrhu 

Holiday World & Region World a ve čtvrtek 16.3.2023 virtuálně on-line na webové stránce: https://mbm-tourism-

prague-2023.b2match.io/  

Využijte časově i finančně zajímavé B2B akce k získání nových mezinárodních obchodních kontaktů na podnikatele v cestovním 

ruchu. Schůzky trvají 20 minut – můžete uskutečnit až 15 jednání za den. Účast na obchodních jednáních je zdarma.  

Matchmaking business meetings = B2B jednání = předem připravené obchodní schůzky podle Vašich požadavků. Partnery 

na jednání si vyberete z přihlášených firem, jejichž seznam naleznete v katalogu na webu projektu před akcí. 

Obory a aktivity, na které je projekt MBM Tourism Prague 2023 zaměřen: 

• Asociace, instituce a klastry z oblasti cestovního ruchu 

• Cestovní kanceláře a agentury 

• Hotely, restaurace, lázně, wellness 

• Doprava a udržitelná mobilita 

• Digitální řešení pro cestovní ruch, podpůrné služby pro turismus, udržitelnost, nové trendy, projektové partnerství 

• Kulturní dědictví, restaurování a renovace 

Proč se zúčastnit? 

• Rozšíříte síť svých obchodních partnerů => naleznete zde novou spolupráci/nové kontakty/nové projekty 

• Sdílení zkušeností => vyměníte si zkušenosti s ostatními hráči cestovního ruchu, najdete nové nápady pro své 

podnikání 

• Možnost výběru, jakých jednání se zúčastníte => virtuálních - on-line z kanceláře či prezenčních - přímo na veletrhu 

Holiday World&Region World 2023, největším veletrhu cestovního ruchu v ČR: https://holidayworld.cz/  

 

Webová stránka projektu: https://mbm-tourism-prague-2023.b2match.io/ 

Přihlášení do 6.3.2023 na webové stránce: https://mbm-tourism-prague-2023.b2match.io/ 

Datum a místo konání: 16.března 2023 on-line, 17.března 2023 PVA Expo Praha, Česká republika 

Kontakt: Eva Hrubešová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky - Enterprise Europe Network,  

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3, tel. +420 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu (SMP) na základě grantové smlouvy č. 101052765  a kofinancovány 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  
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