
Fakta a čísla
  Česká republika je 10. nejbezpečnější 
 země na světě

  Brno a jižní Morava patří mezi 
nejinovativnější regiony v Evropě

  Brno se pyšní 11 univerzitami

  Veletrhy Brno – veletržní tradice 
od roku 1928

  1/3 celosvětové produkce všech 
elektronových mikroskopů

  40 % globálního antivirového trhu 
je řízeno technologiemi z regionu

  250 let tradice průmyslu 
(Kaplanova turbína | psací stroj 
Remington | traktor Zetor 25 | 
lehké kulomety vz. 26 a BREN)

  1882 – elektrifikace brněnského 
Národního divadla T. A. Edisonem, 
jako vůbec prvního divadla v Evropě

  1865 – publikoval Gregor Johann 
Mendel své zákony dědičnosti, 
pravidla, ve kterých ani 150 let po jeho 
smrti nebyla nalezena jediná chybička 
či vyvrácena jakákoli myšlenka

Brno 
Je metropolí regionu. Je to moderní, 
dynamické a rychle rostoucí centrum 
průmyslu, obchodu, univerzit, vědy 
a konferencí.

Proč BCB?
Náš tým kvalifikovaných odborníků vás 
provede veřejným nebo soukromým 
sektorem zapojeným do příprav vaší akce 
či konference.

 

BRNO
CONVENTION 
BUREAU
VÁŠ MICE PARTNER 
NA JIŽNÍ MORAVĚ

Jižní Morava
Nabízí širokou škálu ubytování, 
kongresových zařízení, přírodních 
a kulturních památek a možností 
pro incentivní turistiku.

Jsme oficiálním partnerem města Brna 
a Jihomoravského kraje, propojujeme 
státní a soukromý sektor. Naplánujte 
s námi business event, konferenci 
i kongres. Spojíme vás s ověřenými 
poskytovateli a nabídneme tipy na 
sportovní i oddechové aktivity. Budeme 
vaším spolehlivým průvodcem v kraji.

#Brnoregion 
Brno je předním centrem v mnoha 
oblastech výzkumu a vývoje, IT, 
špičkových technologií a medicíně. 
Často bývá označováno jako moravské 
Silicon Valley.



JSME VÁM NABLÍZKU

Moravia Convention Bureau
Radnická 2, 602 00 Brno
+420 542 210 088
info@moraviaconvention.cz
www.moraviaconvention.com

CZECH REPUBLIC

Jsme vám nablízku

Brno Convention Bureau
Radnická 2, 602 00 Brno
info@brnoconvention.cz
www.brnoconvention.cz
      company/brno-convention

Konferenční 
a ubytovací kapacity

NA JIŽNÍ MORAVĚ

HOTEL

HOTEL

2x ..................
22x .....................
15x ...........................

23x ......................
47x ............................

Kongresová kapacita Veletrhy Brno ( BVV ):
■ 1 kongresový pavilon (včetně 6 samostatných  
    konferenčních prostor) ................... až pro 1 800 osob 
■ 4 kongresové komplexy, 
    20 malých kongresových sálů ..... až pro 2 000 osob
■ Divadelní uspořádání ...................... až pro 2 000 osob

39 
konferenčních 
prostor v 3* - 5* 
kategorii 

70 
konferenčních 
prostorů v 3* - 4* 
kategorii

Kongresová kapacita až pro 

8 900 osob

Největší konferenční 
hotel s kapacitou přes 

700 osob
Přes 90 netradičních 
prostor v Brně a přes 60 
dalších v regionu

VÍDEŇ
1,5 HODINY

PRAHA
2 HODINY

1,5 HODINY

SLOVENSKO

MAĎARSKO

RAKOUSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

POLSKONĚMECKO

V BRNĚ



Brno - město zážitků Brno netradičně 
 Vila Tugendhat
Stěžejní dílo funkcionalistické    

   architektury architekta Ludwiga    
   Miese van der Rohe. V roce 2001 
   zapsaná na seznam UNESCO.

 Gastro scéna    
   Brno je nezapomenutelné nejen    
   díky krásné architektuře. Má celou 
   řadu skvělých gastro podniků, silnou 
   kavárenskou tradici, přátelské lidi 
   a pohodovou atmosféru.

 Špilberk
   Hrad a pevnost tvoří dominantu města       
   Brna. V historii sloužil jako kasárna     
   i věznice. K návštěvě lákají tajemné       
   kasematy i úžasný výhled na město.

 

 Týmová spolupráce, zábava, 
hi-tech aplikace nebo luštění kódů – 
Cryptomania, Challenge tour, úniková 
hra nebo Treasure Hunt Brno – moderní 
GPS hry pro váš firemní tým ve městě 
i v terénu. Budete se skvěle bavit!

 Je libo sci-fi nebo akční teambuilding? 
Pevnost Boyard, Indiana a svatý Grál nebo 
Večírek v předaleké galaxii – 
a mnohé další v Brně a na jižní Moravě!

 Poznejte Brno na Stezce moravský 
Manchester podle knihy Kateřiny 
Tučkové Fabrika – příběh textilních 
baronů z moravského Manchestru.

 Více adrenalinu? Vyzkoušejte mušku 
na střelnici, letecký simulátor, virtuální 
létací realitu nebo vylétněte nad Brno 
v horkovzdušném balonu. K dispozici také 
curling, motokáry, singletrails nebo jízda 
BVP transportérem.

 Nebo zkuste třeba školu vaření či 
zážitkový program čokoládový den 
s výrobou pralinek a týmovou soutěží.

Program pro incentivní 
cestovatele - Brno

V Brně se rozhodně 
nudit nebudete!nudit nebudete!



Netradiční jižní MoravaMORAVSKÝ KRAS
 přírodní dědictví chráněné krajinné 
oblasti, dobrodružné jeskynní trasy, 
podzemní speleo ferrata 

MIKULOV
 zámek Mikulov vhodný pro MICE, 
největší sud vína na světě, židovská 
čtvrť a synagoga, Pálava – biosférická 
rezervace UNESCO

ZNOJMO
 románská rotunda Sv. Kateřiny, přírodní 
park Podyjí s nejstarší českou vinicí 
Šobes, výlet na zámek Vranov nad Dyjí

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
 světové kulturní dědictví UNESCO, 
unikátní zahradní architektura, 
wellness&spa resort Lednice, Národní 
vinařské centrum ve Valticích

SLOVÁCKO
 nehmotné dědictví UNESCO, lidové 
tradice, cimbálová muzika, tradiční 
folklorní slavnosti, workshop Strážnický 
modrotisk
 

 Singletrail
 Canoeing a rafting na Dyji
 Motokáry
 Jízda transportérem
 Kitesurfing, windsurfing
 Lety balonem
 Tandemový seskok
 Pilotem na zkoušku
 Firemní akce na letišti 

   s vyhlídkovým letem 
 Den s vinařem nebo práce na 
traktoru ve vinici

 Pohodové vinařské stezky
 Po stopách Lichtenštejnů

Jižní Morava je jako stvořená pro 
zážitky všeho druhu. Užijte si firemní 
akci v atraktivních přírodních 
lokalitách a ponořte se do její 
neopakovatelné atmosféry. 

Na jižní Moravu se budete rádi 
vracet!

Program pro incentivní 
cestovatele - Jižní Morava


