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Webové stránky jsou koncipovány pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše
a rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního
rozvoje této oblasti. Území, které je řešeno, je určeno rozlohou 41 měst a obcí, které jsou sdruženy ve
Svazku Krkonoše www.svazek.krkonose.eu a dále pak území podél komunikačních os směrem k Polské
republice a směrem z podhůří k novopacké oblasti.

Tento projekt je spoluﬁnancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvim Euroregionu NISA.
EVROPSKÁ UNIE “PŘEKRAČUJEME HRANICE“

Fond cestovního ruchu
Krkonoše

Fond cestovního
ruchu Krkonoše

Fond byl založen Svazkem měst a obcí Krkonoše s cílem propagovat krkonošský region, podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle účinné propagace mohou do Krkonoš přivést
nové návštěvníky a budovat společnou prestižní značku „Krkonoše“ v tuzemsku i v zahraničí.
Přestože se za mnoho předchozích let podařilo pro Krkonoše vybudovat nejpřednější pozici po
Praze a západočeských lázních mezi ostatními turistickými destinacemi v České republice, tak
je třeba aktivně čelit stále větší konkurenci a také usilovat o atraktivní podmínky širokou nabídkou kvalitních služeb pro návštěvníky ve známých i méně známých horských střediscích
a přispívat k hospodářskému povznesení těchto lokalit. Dlouhodobým cílem Svazku Krkonoše i přispěvatelů do Fondu cestovního ruchu Krkonoše je široká nabídka služeb, jejich kvalita
a podpora rovnoměrnějšího rozložení návštěvníků v průběhu celého roku a na celém území turistického regionu Krkonoše, v jeho horské i podhorské části.

Vaše ﬁnanční příspěvky do Fondu cestovního ruchu budou využity
pro Vaši prezentaci na veškerých promo akcích, fórech cest. ruchu,
konferencích, press tripech, fam tripech, veletrzích, výstavách,
a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Zde Vás zastoupíme a tím
Vám především ušetříme náklady za propagaci, čas a práci, ale
také společně budujeme prestižní značku „Krkonoše“.

Proč vstoupit
do Fondu
cestovního ruchu
Krkonoše?

Co získáte spoluprací s námi?
Vlastní prezentace na press tripech a fam tripech v Krkonoších.
Účast a prezentace na Fórech cestovního ruchu Krkonoše, marketingových setkání infocenter.
Prezentace v turistických novinách Krkonošská sezona.
Využití jednotného graﬁckého stylu Krkonoš a loga Krkonoš.
Bezplatné využití mapových podkladů Krkonoš.
Využití Vašich ubytovacích a stravovacích zařízení při akcích Svazku Krkonoše.
Prezentace Vámi pořádaných akcí na internetových stránkách www.krkonose.eu.
Umístění Vaší nabídky ubytování na webové stránky - www.krkonose.eu (rezervační systém).
Zdarma překlady Vašich textů na web www.krkonose.eu.
Prezentace na sociální síti Facebook www.facebook.com/Krkonose.eu.
Možnost zapojit se do projektu GEOPARK Krkonoše.
Informace o aktuálním získávání finančních prostředků z dotací a grantů.
Předávání pravidelných monitoringů z českého tisku z regionu Krkonoš.
Účast na veletrzích a výstavách v ČR i zahraničí s regionem Krkonoše.
Jako přispěvovatel do Fondu cestovního ruchu se významně podílíte (morálně i ﬁnančně) na významných regionálních projektech.
Např.: Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze sedla kola, tvorba propagačních materiálů, tvorba turistických produktů, koordinace informačních center, účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, atd. Vaše finanční prostředky
budou použity na dofinancování dotací a grantů ve prospěch celokrkonošských projektů, a tím společně budujeme prestižní značku „Krkonoše“.
Pojďte to s námi zkusit a sami poznáte, že společná cesta je nejen ku prospěchu Vám, ale také celému regionu Krkonoše.

Kontaktní osoba: Josef Nosek, tel: 499 405 701, e-mail: fond@krkonose.eu

