Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tisková zpráva
Výjezdní setkání v Janských Lázních a Velké Úpě
Pracovní marketingová skupina informačních center Krkonoš a Podkrkonoší se sešla
v mimořádně početné sestavě. Cílem podzimního výjezdního setkání byla nejenom porada, ale i
seznámení se Stezkou korunami stromů v Janských Lázních a Herní krajinou Pecka ve Velké
Úpě. Pracovnice Krkonoš – svazku měst a obcí a RTIC Vrchlabí představily zástupcům TIC
Trutnov, IC Janské Lázně, TIC Malá Úpa, TIC Žacléř, IC Harrachov, TIC Špindlerův Mlýn, IC
Lánov, MIC Rokytnice nad Jizerou, MIC Vysoké nad Jizerou, Královéhradecký kraj,
Podzvičinsko, MIC Jičín, TIC Kuks, Kuks, MIC Dvůr Králové nad Labem, MIC Hořice, Lázně
Bělohrad projekty Svazku Krkonoše. Vysvětlily důvody nutnosti statistického sledování
návštěvnosti, především pro strategické plánování destinace a zacílení propagace, volby nástrojů
i aktivit.

Z dalších témat krátce vyjímáme: *probíhají opravy turistických cest v Krkonoších. Aktuální
info na: www.KRNAP.cz. *Svazek Krkonoše během léta pořádal nebo spolupořádal
presstripy v Krkonoších s novináři ze Skandinávie, Polska, Česka a blogerů z USA.
*Připraven k tisku je Kalendář akcí, především pro prezentace na veletrzích cestovního ruchu.
*Letní a podzimní Krkonoše jsou v současné době „mapovány“ videokamerami především ze
sedla kola pro následné zpracování propagačních video spotů pro cykloturisty. *Pracovnice
Svazku Krkonoše představily nejvyšší české hory na akcích, jako jsou „Jičín - město
Pohádky“, Dožínky Královéhradeckého kraje a na veletrzích cestovního ruchu ITEP Plzeň,
Varšava, Drážďany. *V souvislosti s celkovým shrnutím letní sezony lze konstatovat, že
vysoké teploty lákaly návštěvníky více do přírody, než do expozic a muzeí. *Jednotlivá
infocentra ve spolupráci s městy a obcemi připravila na podzimní čas řadu pořadu a akcí.
Seznámíte se s nimi na www.krkonose.eu. *Hostitel podzimního setkání pracovníků
infocenter „Stezka korunami stromů Janské Lázně“ je otevřena od 2. července 2017. Během
roku ji navštívilo více jak 330000 návštěvníků. Neustále je inovována o nové edukační prvky
a prvky pro děti. S obsahem se seznámíte na: https://www.stezkakrkonose.cz/. *Herní krajina
Pecka ve Velké Úpě je unikátním souborem dřevěných interaktivních soch a objektů na
motivy krkonošské fauny. Nabídne setkání s „nadživotně“ ze dřeva zpracovanými zvířecími
obyvateli hor. Pro příští rok je počítáno s instalací nových prvků. Z lokality interaktivního
hřiště pro všechny je možné vyzkoušet sjezd na koloběžkách: http://www.pec-ka.cz/.
Další výjezdní setkání je naplánováno na začátek listopadu 2018 do Rokytnice nad
Jizerou.
Z podkladů Aleny Mrkvové a Karly Svaté zpracovala: D. Palátková, září 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 na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

