
                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Praha bude v roce 2020 hostit 14. ročník Kulatého stolu 

Unie mezinárodních asociací 

20. listopadu 2018, Praha – Organizaci Prague Convention Bureau, která působí 

jako oficiální reprezentant hlavního města Prahy v oboru kongresového průmyslu, 

se podařilo získat pořádání Kulatého stolu Unie mezinárodních asociací 

(Union of International Associations - UIA). Akce se uskuteční od 12. do 13. listopadu 

2020 ve Vienna House Diplomat Prague.  

Setkání UIA Round Tables je každoročně organizováno Unií mezinárodních asociací, 

která byla založena v roce 1907 v Bruselu jakožto výzkumné a dokumentační centrum. 

Kulaté stoly, které jsou základním pilířem edukačního programu UIA, poskytují účastníkům 

příležitost vzdělávat se prostřednictvím networkingu a příkladů best practice, potkávat 

zástupce ostatních mezinárodních asociací a sdílet poznatky a znalosti z řízení asociací. 

Clara Fernández López, External Relations Manager unie UIA, k tomu dodává: „Jedním 

z cílů UIA je podpořit lokální prezenci unie ve vztahu k destinacím, kde se Kulaté stoly 

pořádají. Tím, že jsme si pro rok 2020 vybrali Prahu, se nám toto podařilo splnit. Těšíme 

se na spolupráci s Prague Convention Bureau a doufáme, že se nám společně podaří 

zorganizovat pro delegáty úspěšnou a přínosnou akci.“  

„Akce se v průměru účastní zhruba 150 delegátů z celého světa, z nichž 70 až 80 % tvoří 

zástupci různých asociací. Velice si vážíme možnosti přivítat účastníky akce tou dobou 

v již zcela zrenovovaném pražském Vienna House Diplomat Prague a představit jim 

možnosti, které město nabízí pro uspořádání jejich vlastních kongresů a konferencí,“ 

doplňuje Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau. 

Praha hostitelství přebere od Bruselu, kde se akce bude konat v roce 2019 a kam se také 

kulaté stoly každé dva roky pravidelně vracejí. 16. ročník akce poté zamíří opět mimo Brusel, 

a to do Rotterdamu. Více informací o Unii mezinárodních asociací a Kulatých stolech najdete 

zde. 

 

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 kongresového průmyslu 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. 

 

O Unii mezinárodních asociací 

Unie mezinárodních asociací (The Union of International Associations – UIA) je výzkumným 

a dokumentačním centrem sídlícím v Bruselu a založeným před více než sto lety v roce 1907. 

Tato nezisková nezávislá organizace je průkopníkem ve výzkumu, monitoringu a poskytování 

informací o mezinárodních asociacích a organizacích a o globálních výzvách, se kterými se potýkají. 

UIA má poradní status u ECOSOC (Ekonomické a sociální rady Organizace spojených národů) 

a přidružený status UNESCO. 

https://uia.org/


                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

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 

 

mailto:hana.krejbichova@pragueconvention.cz
http://www.pragueconvention.cz/

