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Tisková zpráva
Krkonoše jsou vidět
Účast na veletržních prezentacích je bohatá

Manažeři Svazku Krkonoše vždy rozvažují, kde oslovit potenciální hosty a vzbudit skutečný
zájem o nejvyšší české hory. Lokality určují s motivem přilákat neoslovené nebo zatím
nerozhodnuté zákazníky, ale také informovat ty zájemce, o kterých se ví, že Krkonoše jsou
jejich pravidelným cílem. Zohledňovány jsou tudíž faktické, resp. reálné dopady prezentací.
17. - 20. ledna 2019 byl ve znamení „Regiontour Brno“. Je sice tradičním veletrhem
cestovního ruchu, ale od opakované účasti se z důvodu menšího zájmu návštěvníků pomalu
upouští.
26. ledna 2019 - veletrh "Reisemesse Dresden". Prezentace Krkonoše proběhla společně ve
stánku Libereckého kraje. Kromě evropských zemí zde byly státy např. z Afriky. Expozice
ČR byla velmi dobře označená svítícím bannerem s nápisem "Czech Republic - Land of
Stories". Většina návštěvníků přišla cíleně, dotazovali se možnosti turistiky, cyklistiky a
propagační tiskoviny. Pro příští rok je „Reisemesse Dresden“ na plánován 31. ledna až 2.
února 2020 a Svazek Krkonoše počítá s účastí.
21. - 24. února 2019 - 28. ročník Holiday World v Praze, v areálu holešovického
Výstaviště, společně s 13. ročníkem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a
konferencí 360 Traveltrends. Svazek Krkonoše prezentoval destinaci v rámci expozice
Východních Čech (Královéhradeckého a Pardubického kraje). Návštěvníci se zajímali o
možnosti lyžování, nabídku skiareálů, ale i cykloturistiku a ubytování.
1. - 3. března 2019 – na MTT Wroclaw (Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu
wolnego) proběhla prezentace Krkonoš pod záštitou České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism. Poláci se z velké části se zajímali o mapy, ski resorty, uvítali polsky psané
turistické noviny Krkonošská sezona. Poptávali se na možnosti ubytování, cykloturistiky, ale i
o trasy pro pěší.
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-28. - 9. března 2019 - INFOTOUR Hradec Králové. Vstup na veletrh i doprovodný program
byl zdarma. Proto část příchozích povšechně prohlédla expozice a případně vyslechla
cestovatelskou přednášku. Ti, kteří dorazili do stánku, pokládali konkrétní dotazy, z nichž
bylo zřejmé, že Krkonoše znají. Zajímali se i o méně známé lokality, o hornictví a technické
památky, ptali se na jízdní řád cyklobusů. Hodně dotazů se týkalo cykloturistiky, letního
provozu lanovek a chystaných novinek. Z iniciativy Svazku Krkonoše proběhla přednáška o
možnostech cykloturistiky s vazbou na Krkonošské cyklobusy.
15. - 16. března 2019 - EuroregionTour v Jablonci nad Nisou. Účast návštěvníků byla
hojná. Tu podporuje vstup zdarma a bohatý doprovodný program s losováním ankety. Zájem
o Krkonoše byl značný, nejvíce o tematicky zaměřené trhací mapy (cykloturistika, tipy na
výlety, co dělat s dětmi, Pohádkové Krkonoše), četné dotazy byly na Krkonošské cyklobusy.
Veletrh byl hlediska poptávky úspěšný. Pro příští rok je tu opět počítáno s prezentací.
29. - 31. března 2019 - 10. ročník veletrhu For Bikes v Praze v Letňanech. Milovníci
cyklistiky si přišli na své. Svazek Krkonoše vystavoval pod záštitou Libereckého kraje. U
stánku Krkonoš se zastavovali návštěvníci s konkrétními dotazy. Ptali se především po
nových materiálech a brožurách především s cyklo tématy. Veletrh byl pro veřejnost
zajímavý, seznámil přítomné s novinkami ze světa cyklistiky a dovolil vyzkoušet si jízdní
vlastnosti vystavovaných kol.
V nadcházejícím období manažeři Svazku Krkonoše vyjedou na veletrhy cestovního ruchu do
Lőbau, Štětína a na Krajské slavnosti do Liberce.
Z podkladů Svazku Krkonoše pracovala: D. Palátková, duben 2019.
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

