
                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Praha opět získala prestižní ocenění Top Meeting 

Destination 

 

19. ledna 2017, Praha – Zástupci Prague Convention Bureau převzali 18. ledna 2017 

na veletrhu Conventa, který se každoročně koná ve slovinské Lublani, ocenění 

pro nejlepší kongresovou destinaci Top Meeting Destination za rok 2016. Cenu uděluje 

od roku 2011 slovinský magazín Kongres destinacím z regionu střední a jihovýchodní 

Evropy na základě hodnocení infrastruktury, marketingových aktivit a dalších indexů 

dané destinace. Praha tak navázala na úspěchy z předchozích let, kdy se v rámci 

udílení cen Meeting Star Awards dvakrát umístila na druhém místě a v roce 2013 

obsadila pozici první. 

Odborná porota Kongres magazínu v letošním roce hodnotila 68 destinací z 19 zemí regionu 

střední a jihovýchodní Evropy na základě následujících kritérií: přírodní a kulturní faktory, 

dopravní a všeobecná infrastruktura, infrastruktura cestovního ruchu, vybavenost 

pro kongresový průmysl, buzzmarketing, index Mezinárodní kongresové asociace ICCA, 

index kvality života, světový index míru a subjektivní ohodnocení. V každé části lze získat 

maximální počet pěti bodů.  

Česká metropole získala od odborné poroty celkové ohodnocení 4,51 bodu složené 

z následujících dílčích známek: 

 přírodní a kulturní faktory: 4,54 

 dopravní a všeobecná infrastruktura: 4,59 

 infrastruktura cestovního ruchu: 4,90 

 vybavenost pro kongresový průmysl: 4,65 

 buzzmarketing: 4,85 

 index Mezinárodní kongresové asociace ICCA: 4,12 

 index kvality života: 4,10 

 světový index míru: 4,25 

 subjektivní ohodnocení: 4,61. 

V první pětici se na druhém místě žebříčku umístil Istanbul s 4,39 body a třetí pozici obsadila 

se 4,37 body Budapešť, následována Athénami a Lublaní. 

Kompletní výsledky můžete najít zde. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kongres-magazine.eu/2017/01/revealing-top-meeting-devealing-top-meeting-destinations-2016/


                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

 

O Prague Convention Bureau 

Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. 

Organizace působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresové turistiky s cílem propagovat 

hlavní město jako jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány 

cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání 

konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hana Krejbichová,  

Marketing & PR Manager,  

Tel: +420 224 284 268, GSM: +420 727 961 476 

E-mail: hana.krejbichova@pragueconvention.cz  

www.pragueconvention.cz  
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