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Шановні панове! 
 

Наше звернення продиктовано бажанням - гідно презентувати власну Державу в 

країнах Європейського Союзу, на цей раз у щорічному фестивалі туристичної галузі, а 

саме: у 26-й Міжнародній виставці промисловості туристичного руху - GO та у 25-й 

Міжнародній виставці туристичних можливостей в регіонах - REGIONTOUR, які пройдуть 

14-17 січня 2016 року в м. Брно, в Чеській Республіці (інформація про виставки у додатку).  

До жалю, Україна - ні разу не приймала участі у, по суті - найбільшій презентації 

туристичної індустрії в Чеській Республіці, яка проводиться з акцентом на регіони і країни 

Центральної та Східної Європи та в якій (у 2015 році) взяли участь 1021 туристична фірма 

та агенція, зі 100 туристичних регіонів та 21 країни світу.  

Зрозуміло, що Україна сьогодні - переживає нелегкі часи. Але одним із кроків до 

«європейського дому», мусять бути певні зусилля, включаючи й участь у таких заходах. Це 

дозволить не тільки презентувати країну чи нагадати про наші європейські корені, але й 

вгамувати всезагальний інтерес до України у Європі та зацікавленість, з боку потенційних 

партнерів й інвесторів з Центральної та Східної Європи, який має місце. 

Саме виходячи з вищевказаного, ми майже рік тому - виступили ініціаторами та 

співорганізаторами національної експозиції «Український дім», яка успішно організувала 

участь українських видавців та авторів у роботі 21-ї Міжнародної книжкової виставці-

ярмарку та літературному фестивалі - «Світ книги Прага» (Book World Prague), яка 

відбулась 14-17 травня 2015 року, в місті Прага (Чеська Республіка).  

У роботі вищевказаного книжкового форуму європейського рівня прийняли участь 6 

українських видавництв, одна обласна бібліотека та 13 авторів з України, включаючи дві 

презентації власних видань останніх. Цей, фактично фестиваль української літератури у 

Європі, який самотужки організували та профінансували українські волонтери, як подію, 

було висвітлено у десятках ЗМІ України та Чеської Республіки (див. додаток). 

Натомість, саме набутий досвід дозволяє нам запропонувати участь у вищевказаних 

форумах туризму із широким залученням суб'єктів туристичної галузі України. Вважаємо, 

що це мав би бути єдиний національний павільйон України, у роботі якого мали б  

прийняти участь як державні органи туристичної галузі так і ті суб'єкти, які орієнтуються в 

першу чергу на в'їзний туризм, як-то: туристичні компанії та агентства, готелі та турбази, 

санаторії та будинки відпочинку, рекреаційні та оздоровчі центри тощо. 

Віримо, що презентація саме туристичних можливостей України, дозволить останній 

посісти гідне місце у європейській сім'ї народів та наблизить європейський вибір України.   

З свого боку, ми готові до співпраці у реалізації вищевказаного а, в разі потреби - 

надаємо реальну допомогу по всіх пунктах запропонованого вище. Наші спеціалісти готові 

долучитись до організації та реалізації конкретних заходів, як в країнах ЄС так і в Україні.  
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Що стосується, наприклад, вищевказаної чи аналогічної виставки (що організована й 

проводиться на теренах Європи), то на підставі доручення від зацікавленої, української 

сторони, а також договору-доручення з виставкомом, наша служба:   

- запропонує прийняти участь у роботі виставки в якості: учасників, відвідувачів чи 

замовити заочне відвідування (виставки);  

- сприяє (на території України) українським учасникам, в подачі офіційної Заявки на 

участь у виставці;  

- сприяє, бронюванню, замовленню оренди павільйонів та відкритих площадок на 

виставці, укладенню договору реалізації (ДР), замовленню інших послуг та служб виставки;   

- консультує та допомагає укладенню угод логістики, а також сприяє процедурам: 

замитнити/розмитнити, переслати/перевезти експонати учасників виставки; 

- забезпечує візову підтримку учасників та відвідувачів (через пересилку запрошень 

від виставкому), в Консульствах Чеської Республіки, в Україні, з наступним оформленням 

дозволів (віз) на в’їзд в ЄС;  

- організує бронювання, та може замовити квитки й організовує переліт чи переїзд, а 

також чартер: Україна-Чеська Республіка, включаючи необхідні трансферти, для учасників 

та відвідувачів виставки з України; 

- бронює готелі та кемпінги для проживання та здійснює розміщення учасників та 

відвідувачів виставки з України; 

- організовує ділові зустрічі та переговори (в рамках виставки) між учасниками 

виставки та учасниками/відвідувачами з України; 

- організовує презентації, заходи (семінари, конференції, круглі столи) та інше для 

учасників, відвідувачів та заочних відвідувачів виставки з України; 

- організовує культурну програму з метою ознайомити українських учасників та 

відвідувачів виставки з історичними пам’ятками та визначними місцями в Чеській 

Республіці;  

- надає послуги гіда – перекладача та екскурсоводу. 

Крім того, для зацікавлених, в отриманні додаткової інформації про відвідання 

виставок, пересилаємо повну інформацію про виставку, а також Програму ділової поїздки й 

примірну Вартість (калькуляцію) послуг, які будуть надані (з розрахунку на одну особу).  

 

Віримо, що наші пропозиції, дозволять не тільки гідно презентувати європейські 

можливості України але й знайти достойних партнерів для українських учасників таких 

заходів, в Європейському Союзі, а також – корисно провести час в Чеській Республіці.   

 

Про Ваші міркування просимо нас інформувати.  

 

 Додатки (тільки першому адресату): 

 1. Загальна інформація про виставки GO та REGIONTOUR, які відбудуться 14-17 

січня 2016 року в місті Брно, Чеська Республіка (1 аркуш). 

 2. Розсилка, публікації та реакція на матеріали Прес-служби національної експозиції 

«Український дім» (4 аркуші). 

 

P.S.  

1. Контактна особа в Україні: Ключевський Іван Іванович (+380-503179065). 

2. Контактна адреса в Україні: 88 000, м. Ужгород, вул. Гагаріна 101. 
 

 

З повагою, керівник IASEED                                                                    Ю. Ключівський  

+ 420-775288966  
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