
 
 

Brno Convention Bureau získalo cenu za nejlepší online 
projekt, opět vyráží za hlavními aktéry kongresové turistiky 
přímo do regionu 
Brno, 29. března 2022 

 
Brno Convention Bureau, které reprezentuje kongresovou turistiku v rámci Centrály cestovního 
ruchu – Jižní Morava, se v uplynulém roce z pochopitelných důvodů zaměřovalo zejména na online 
komunikaci. Výsledkem je mimo jiné cena za nejlepší elektronický projekt první vlny pandemie 
covid-19. Aktuálně vyráží za aktéry tohoto segmentu cestovního ruchu přímo do míst jejich 
působení. První setkání proběhla ve Znojmě, Bukovanech a Černé Hoře, následovat bude Lednicko-
Valtický areál a Brněnsko. 

„Ocenění Velkou cenou cestovního ruchu na veletrzích Holiday World a Region World pro historicky 
první poznávací cestu v České republice převedenou do online prostředí nás samozřejmě velmi těší. Je 
to ocenění práce týmu projektu Brno Convention Bureau, kdy bylo velmi složité udržovat kontakty 
s našimi partnery v zahraničí i v regionu. Nyní se práce opět přesouvá do roviny přímého kontaktu, který 
je jen velmi těžko nahraditelný. Abychom mohli lépe propagovat region, musíme znát jeho aktuální 
nabídku i konkrétní potřeby,“ řekla ředitelka CCRJM Martina Grůzová. 

Prostřednictvím této roadshow probíhá aktualizace komplexní nabídky pro kongresovou turistiku. 
„Chceme poznat všechny hotely, vinařství i jiné prostory v našem regionu, které jsou vhodné pro 
pořádání konferencí nebo firemních akcí s kapacitou minimálně padesát osob. Během setkání na 
Znojemsku a Slovácku jsme se setkali se zástupci ubytovacích kapacit i pořadateli doprovodných 
programů. Představili jsme jim naši práci i služby, které jim můžeme nabídnout, aby prezentace jižní 
Moravy byla co nejkvalitnější a efektivní. Velmi přínosné je také zapojení jednotlivých okresních 
hospodářských komor do případné spolupráce,“ komentovala aktivity BCB Eliška Křížová. 
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Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (CCRJM) koordinuje rozvoj cestovního ruchu v celém regionu a 
podporuje spolupráci se subjekty působícími v této oblasti.  Součástí jejího portfolia jsou také aktivity Brno 
Convention Bureau, které poskytuje organizátorům asistenci a nezávislé komplexní informace pro plánování a 
pořádání kongresů, konferencí, obchodních jednání a incentivních akcí na jižní Moravě a ve městě Brně.   


