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4. ročník soutěže o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu
v daném regionu

PROFI GO 2016 – turistický produkt
Soutěž o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu v daném regionu je součástí doprovodného
programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2016 (14. – 17. ledna 2016).
Organizuje ji společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Asociací cestovních
kanceláří České republiky.
Soutěž je určena pro tříčlenné týmy složené ze studentů škol se zaměřením na cestovní ruch. Z každé školy
se může zúčastnit jeden tříčlenný tým.
Studenti mají za úkol zpracovat „turistický produkt“ v podobě „produktového balíčku“ podle stanovených
kritérií. Soutěžní práce bude hodnotit porota složená z odborníků z oblasti cestovního ruchu. Součástí celkového
hodnocení bude také ústní prezentace práce.
Průběh soutěže:
1. kolo: turistický produkt zpracovaný písemně (max. 10 stran včetně obrazové dokumentace, doporučený
program pro zpracování: Word) – termín odevzdání prací: do 20. listopadu 2015
2. kolo: PowerPointová prezentace turistického produktu spojená s ústním komentářem (musí být přítomen
minimálně jeden člen tříčlenného týmu, nejlépe všichni tři) – termín prezentace: druhý den veletrhů GO a
REGIONTOUR 16. ledna 2015 od 11 hodin na brněnském výstavišti
Kritéria hodnocení soutěžních prací:
1. Oslovení cílové skupiny
2. Přínos pro rozvoj daného regionu – atraktivita a originalita produktu
3. Realizovatelnost z hlediska ceny
4. Komplexnost kampaně – propagace produktu
5. Schopnost nabídnout a prezentovat produkt – PowerPointová prezentace s ústním vystoupením,
pohotovost při odpovědích na dotazy hodnotící komise
Kritéria 1 – 4 budou posuzována po odevzdání písemných prací, tedy po uzávěrce soutěže 20. listopadu 2015.
Body za 5. kritérium budou uděleny po ústní prezentaci na veletrzích GO a REGIONTOUR v pátek dne 15. ledna
2016.
Ústní prezentace může být spojena také s prezentací školy na veletrzích GO a REGIONTOUR. V tento den, tedy
v pátek 15. ledna 2016, bude studentům a pedagogům zúčastněných škol umožněn vstup na veletrhy cestovního
ruchu zdarma (z každé školy jeden autobus).
Účast školy prosím potvrďte do 30. září 2015!
Uzávěrka odevzdání prací: 20. listopadu 2015 elektronicky na adresu: efektmedia@efektmedia.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Janoutová, tel.: 608 770 233

