8 EXPO 2015
Postřehy z EXPA
Jana Fischerová
poslankyně a krajská zastupitelka (ODS)

www.ikrajvysocina.cz

Viditelná stopa Kraje Vysočina
na italském EXPO 2015

Celkově jsem přivítala,
že pavilon České
republiky je hodně
na ráně. Velice chválím
studentské průvodce,
kteří byli velkou
přidanou hodnotou
naší expozice.
Radek Černý
krajský zastupitel (ODS)

Jsem patriot Žďáru nad
Sázavou a odkaz Jana
Blažeje Santiniho-Aichela v sofistikované
expozici Kraje Vysočina
byl dobrým námětem.
Je příjemné vidět, že
se v expozici kraje lidé
zastavují a cítí se v ní
dobře.“
Marie Černá
krajská zastupitelka (PRO VYSOČINU)

„Expo je obrovská příležitost pro
celou Evropu ukázat světu jedinečnost a přírodní krásy starého
kontinentu. Navíc Kraj Vysočina
přizval ke spolupráci tradiční výrobní firmy z regionu – jak společnost BOMMA, tak BROKIS patří
mezi menší společnosti, obě však
uvádějí na trh originální zboží respektující vkus a tradici,“ informoval radní Kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje Kraje
Vysočina Martin Hyský (ČSSD).
Dva týdny plné světla, informací a odlesků originálního skla.
I tak by se v kostce dala popsat
prezentace Kraje Vysočina. Zhruba 200 tisíc lidí vidělo světlo přivezené Vysočinou. „Fakt, že expozici v Miláně vidělo více lidí než
kteroukoli nejnavštěvovanější turistickou atraktivitu v Kraji Vysočina za jediný rok, nás utvrdil, že
rozhodnutí prezentovat se na Světové výstavě bylo správné,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Expozice Kraje Vysočina pro
Světovou výstavu EXPO 2015
nazvaná Budiž světlo! vznikala
od projektu až po realizaci zhruba rok. Už na začátku roku 2016 ji
bude moci v jihlavském City Parku navštívit i domácí veřejnost.

foto:

Poprvé v historii se Kraj Vysočina aktivně prezentoval na Světové výstavě. Italské EXPO 2015 bylo mimořádnou příležitostí ukázat se v rámci
Českého pavilonu a deklarovat, že Kraj Vysočina jako region v srdci České republiky a Evropy je moderní, turisticky atraktivní, bezpečný, vhodný
pro sportovní aktivity bez ohledu na roční období, plný originálních chutí i šikovných a pracovitých lidí.

Expozice Kraje Vysočina představila světlo jako zdroj energie, informací a také jako estetický prvek.

Hra světel a stínů
nabídnutá expozicí
Kraj Vysočina byla
originálně zvolena
a byla trefou
do černého.
Pavel Heřman
krajský zastupitel (PRO VYSOČINU)

Prezentaci Kraje
Vysočina na EXPO
chápu jako jednu
z nejmasovějších,
kterou historie kraje
pamatuje. Sešel se tu
celý svět a viditelným
dílkem byl i Kraj
Vysočina.

V rámci prezentace Kraje Vysočina na Světové výstavě v Miláně se objevily
také výrobky společností BOMMA a BROKIS.

Hostesky a průvodci expozicí Kraje Vysočina nabízeli hostům – v tomto případě zastupitelům Kraje Vysočina, regionální
potraviny – v tomto případě medové placičky.
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Biatlonová střelnice, kterou do Milána přivezl Kraj Vysočina, byla ve stálém obležení. Mezi tréninkovými střelci převládaly
ženy. Ty měly také lepší nastřílené skóre.

Součástí prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 byla také obchodní mise.
Zhruba dvacítka podnikatelů z Kraje Vysočina měla možnost navázat nové
obchodní vztahy.

