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Tisková zpráva

Projekt „Krkonoše známé – neznámé“
Krkonoše – svazek měst a obcí realizuje projekt z názvem „Krkonoše známé –
neznámé“ v celkové výši: 1.138.062Kč, přičemž dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR činí 85%, tzn. 967.352 Kč.
K naplňování projektu ředitelka Svazku Krkonoše Ing. Eva Šulcová upřesnila: „Je
zřejmé, že potenciál cestovního ruchu Krkonoš je přirozeně daný jejich výjimečností v rámci
naší země i Evropy, avšak produkty, možnosti trávení volného času a nabídku aktivit je nutné
neustále rozvíjet a především vhodně a komplexně komunikovat prostřednictvím dostupných
kanálů. Ačkoliv v posledních letech posiluje význam on-line propagace a sociálních sítí,
tištěné materiály jsou stále žádané.
Proto v rámci projektu budou vydány tištěné propagační materiály motivující k návštěvě méně
známých míst v různých částí pohoří, které nejsou turisticky tak zatížené a nabízejí mnohdy
autentičtější formu zážitku a zároveň napomohou k jistému usměrnění návštěvnosti regionu.
Budou vydány např.: Turistické noviny Krkonošská sezona léto 2018 v české a německé
mutaci, brožurka Kam na výlet, aneb Krkonoše jak je neznáte v česko-polské a německoanglické mutaci, Krkonošská sezona léto 2019 v české a německé jazykové mutaci. V
neposlední míře nezapomínáme na nejmenší v materiálu „Kam s nimi, aneb Krkonoše
s dětmi“ v nákladu v česko-polské a německo-anglické verzi.“
Populární formou prezentace jsou videa, která oslovují především příznivce internetových
vysílání a sociálních sítí. Video spot o Krkonoších bude koncipován jako pozvánka na
konkrétní místa, která nepatří mezi Top lokality, ale mají své kouzlo, představí jejich historii
a zajímavosti. K tomu E. Šulcová doplnila: „Naši knihovničku obohatíme o video pro
internetovou televizi, propagující méně známé části hor a motivující k podobným výletům.
Ráda bych doplnila, že naše aktivity jsou v souladu se strategickými dokumenty a také
korespondují s požadavky Správy Krkonošského národního parku. Brožury a turistické noviny
totiž vhodně poučí o pravidlech chování na území národního parku, představí, v čem tkví jeho
výjimečnost a jakým způsobem můžeme přispět k zachování přírodního dědictví,“ uzavřela E.
Šulcová.

Zpracovala D. Palátková. Květen 2018. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu 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

