Vážené dámy a páni,

actb – austrian and central european travel business – je výsledok ďalšieho vývoja atb na
stredoeurópsky odborný veľtrh cestovného ruchu, ktorý si zakladá na dohodách o spolupráci medzi
národnými organizáciami cestovného ruchu krajín Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko
a Slovensko, ako aj „Dunajským medzinárodným spolkom propagácie cestovného ruchu“
a jeho členov Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska
a Moldavska.

Popri sektore rakúskych vystavovateľov je prítomný aj viacnárodný sektor krajín Maďarsko,
Česká republika, Slovinsko a Slovensko, ako aj priestor pre medzinárodné spolupráce. Ako už po
minulé roky, budú alpské ponuky opäť prominentne zastúpené, tak isto ako Dunajský región spolu
s členskými krajinami medzinárodného turistického spolku „Die Donau“.

Využite actb ako turistickú platformu, stretnite sa so zástupcami branže a nechajte sa inšpirovať! Iba
tu budete mať príležitosť porovnať zaujímavé ponuky rôznych turistických subjektov a aktuálne ceny,
v kombinácii s podrobnými informáciami z prvej ruky. Takmer 1000 kontaktných osôb Vám bude
s radosťou venovať svoju pozornosť a predstaví jedinečné ponuky a špeciálne ceny, ktoré môžete
ponúknuť Vašim klientom. Dohodnutie termínov v dostatočnom predstihu Vám zaručí maximálnu
pozornosť zameranú na Vaše konkrétne požiadavky.

Nad rámec všetkého, Vám vystavovateľské krajiny v rámci svojich tzv. Pre-Tours a Study Tours
poskytnú jedinečnú príležitosť, vytvoriť si prehľad o ponuke v uvoľnenej atmosfére priamo na mieste
a nadviazať osobné kontakty aj mimo veľtrhu.

Následne si Vám dovoľujeme poskytnúť prvé detaily k actb 2012:

actb prihláška
Prihláška na actb 2012 je možná výlučne na internetovej stránke www.actb.eu – oficiálnej stránke
podujatia.

V kategórii

„Einkäufer“

(„Nákupcovia“)

prihlasovania, programu veľtrhu, a pod.
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 4. januára 2012.

nájdete

podrobné

informácie

k procesu

Dohodnutie termínov
Dohodnutie termínov je možné na internetovej stránke www.actb.eu. Po prihlásení Vašimi
prístupovými údajmi, ktoré obdržíte po úspešnom prihlásení, sa dostanete do Vášho osobného
plánovacieho kalendára, v ktorom si môžete dohodnúť termíny s vystavovateľmi. Kalendáre budú
spustené v polovici novembra. Takisto môžu aj vystavovatelia zaslať štandardizovanú pozvánku cez
registračný systém priamo nákupcom. Aby sme zaručili plynulý priebeh, je nutné, dohodnuté termíny
dodržať. Prispejeme tak k príjemnej atmosfére, ktorá bude osožná pre všetkých.

Časy rozhovorov
Vystavovatelia actb Vám budú vo svojich kójach k dispozícii v pondelok, 23. januára od 09.00 hod do
18.00 hod a v utorok, 24. januára od 09.00 hod do 16.00 hod.

Balíčky a registračné poplatky
Balíčky pre nákupcov
Registračný poplatok je 250,- eur (bez 20% DPH). V tejto cene je obsiahnuté:


Transfer z letiska Viedeň/Vlaková stanica Wien Meidling a Wien West k hotelom actb v dňoch
príchodu (sobota a nedeľa) ako aj v dňoch odchodu (utorok a streda)



Prenocovanie vrátane raňajok pre najviac 4 noci v období od 21. januára do 25. januára 2012
v špičkovom hoteli vo Viedni pre Vás ako nákupcu actb. (V balíčku nie sú obsiahnuté náklady
konzumácie z minibaru, ubytovanie osoby, ktorá Vás bude sprevádzať, zmeny hotelu
a predĺženie ubytovania.)



Spiatočný transfer k priestorom veľtrhu a rámcovým podujatiam



Vstupenka na obidva dni veľtrhu



Využitie elektronického kalendára na plánovanie termínov



Občerstvenie počas veľtrhu



Podklady k veľtrhu



Pozvánka na otvárací večer dňa 22. januára 2012



Hospitality suites dňa 23. januára 2012 až na piatich rôznych miestach vo Viedni



Pre-Tour



Study Tours v závere veľtrhu

Denné vstupenky na 24. januára 2012
Cena jednej dennej vstupenky v utorok, 24. januára 2012 je 100,- eur (bez 20% DPH) a obsahuje:


Účasť na actb veľtrhu dňa 24. januára 2012



Občerstvenie na veľtrhu



Podklady na veľtrh actb



Využitie elektronického kalendára na plánovanie termínov

actb Pre-Tour
Rakúsko sa predstavuje. Zastupujúc rozmanitosť ponuky Rakúska ponúkame tzv. Pre-Tours.
Podrobný program ako aj informácie k registrácii nájdete po prihlásení organizátorov Pre-Tours na
webovej stránke www.actb.eu v kategórii Nákupcovia.

Study Tours
Vystavovatelia z krajín, ktoré susedia s Rakúskom, sa Vám predstavia vo forme tzv. Study Tours.
Podrobný program ako aj informácie k registrácii nájdete po prihlásení organizátorov Study Tours na
webovej stránke www.actb.eu v kategórii Nákupcovia.

Zoznam vystavovateľov
Vytlačený zoznam vystavovateľov získate dňa 23. príp. 24. januára spolu s ostatnými podkladmi k
veľtrhu. Už vopred budete mať príležitosť, po prihlásení Vašimi prístupovými údajmi, si z internetu
stiahnuť denne aktualizovaný zoznam vystavovateľov vo formáte pdf alebo excel.

Official Carrier
Na rok 2012 nám letecká spoločnosť Austrian Airlines ako oficiálny prepravca v rámci kongresových
taríf potvrdila zľavnené ceny leteniek. Ďalšie informácie k rezervácii letu získate po úspešnej
internetovej registrácii.

Tešíme sa na Vás na veľtrhu actb 2012 vo Viedni!

S pozdravom
Borbala Mercz

