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Tisková zpráva
Nejvyšší české hory jsou pravidelně zviditelňovány
VELETRHY A PREZENTAČNÍ AKCE za účasti Svazku Krkonoše v roce 2018
Krkonoše – svazek měst a obcí v prvním čtvrtletí t. r., ve spolupráci s Královéhradeckým a
Libereckým krajem a státní agenturou CzechTourism, využil nabídky účastnit se výstavních a
veletržních expozicí.
V době „internetu v každé rodině“ už není „veletrh jako veletrh“. Jsou sice organizačně
profesionálně připraveny, doprovodný program je bohatý, ale účastníků, pro které je vše
určeno, je rok od roku méně. Nepřichází uspokojivý počet lidí, ne vždy se dá říci, že měla
prezentace, s ohledem na výši investice, ten správný dopad.
Proto vedení a manažeři Svazku Krkonoše s rozmyslem vybírají lokality s cílem oslovit
potenciální hosty a vzbudit skutečný zájem o destinaci nejvyšších českých hor. Lokality jsou
určovány především s motivem přilákat neoslovené nebo zatím nerozhodnuté zákazníky.
Zohledňovány jsou finanční náklady i faktický dosah prezentací.
Pod taktovkou Krkonoš - svazku měst a obcí byly letos Krkonoše vidět na Regiontour
Brno (18. – 21. 1. 2018), při Holiday World Praha (15. – 18. 2. 2018), na akci Poznejte
regiony ČR Praha (16. 2. 2018), Dovolená a region Ostrava (2. – 4. 3. 2018), Infotour a
cykloturistika Hradec Králové (9. – 10. 3. 2018), při Euroregiontour Jablonec nad Nisou (15.
– 17. 3. 2018), For Bikes Praha (6. – 8. 4. 2018) a v zahraniční v Reisemarkt Drážďany (26. –
28. 1. 2018) i MTT Wroclaw (23. – 25. 2. 2018).
Připraveny dále jsou prezentace pro tuzemské Krajské dny v Liberci (červen 2018), ITEP
Plzeň (září 2018), Dožínky Hradec Králové (14. – 15. 9. 2018) a zahraniční Konvent’a Löbau
(28. – 29. 4. 2018), Piknik nad Odrou Szczecin (12. – 13. 5. 2018), Travel Show Varšava (19.
– 21. 10. 2018) a TUC Lipsko (21. – 25. 11. 2018).
K tomu Alena Jahodová, manažerka ze Svazku Krkonoše, doplnila a pozvala: „Svazek
Krkonoše spolupracuje s podnikatelskými subjekty různými formami. Jednou z nich je
veletržní prospektový servis. Tzn., že na stánku nabízíme vaše propagační tiskoviny příchozím
zájemcům. Jak se zapojit? Nejste členem Fondu cestovního ruchu Svazku Krkonoše a máte
zájem se zviditelnit na námi navštěvovaných veletrzích? Pak je tu nabídka prospektového
servisu právě pro vás! Neváhejte a kontaktujte nás na svazek@krkonose.eu.“
Zpracovala: D. Palátková, duben 2018. Další informace o aktuálním dění z turistického
regionu Krkonoše, RTIC Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na:
www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

