Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 691
IČO 70157898
Office: www.svazek.krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu

Tisková informace
„Spolupracujte s námi,“ říká Krkonoše – svazek měst a obcí
Uzavřete smlouvu pro Fond cestovního ruchu Krkonoše
Fond cestovního ruchu (FCR) Krkonoše byl založen sdružením Krkonoše - svazek měst a obcí 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.
I v letošním roce 2012 jsou připraveny prezentace propagačních materiálů všech subjektů, které přispívají do
FCR, na tuzemských i zahraničních veletrzích a výstavách, jichž se Krkonoše – svazek měst a obcí účastní.
V roce 2012 půjde o následující místa:
6.– 8.1.
12. –15.1.
27.– 29.1.
27.– 29.1.
9.–12.2.
17.–19.2.
2.– 4.3.
5.–7.3.
16.–17.3.
22.– 24.3.
9.–11.4.
11.– 12.5.
12.– 13.5.
Září
Říjen
Listopad
Listopad

Německo - Chemnitz - nákupní centrum - prospektový servis
ČR - mezinárodní veletrh Regiontour v Brně
ČR-TOURISM EXPO Olomouc – prospektový servis
Německo - mezinárodní veletrh Dresdner Reisemarkt v Drážďanech
ČR - mezinárodní veletrh HolidayWorld v Praze
ČR - REGIONY ČR Lysá nad Labem
ČR – DOVOLENÁ A REGION Ostrava
ČR - For Bikes - veletrh cyklistiky v Praze
ČR - Infotour Hradec Králové
ČR - EUROREGIONTOUR Jablonec nad Nisou
Polsko - prezentace v OC Galeria Dominikanska ve Wroclavi
Polsko - prezentace na Turistických trzích v Jelení Hoře
Německo - Konventa Löbau
ČR - Krajské dožínky Hradec Králové
ČR - regionální veletrh ITEP Plzeň
Polsko - OC Galeria Dominikanska ve Wroclawi
Německo - mezinárodní veletrh TUC Lipsko

Nyní jde o to, aby všichni, kteří se chtějí při uvedených akcích představit, předali své propagační materiály do
kanceláře Krkonoše – svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí.
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslava Chaloupská, tel: 603 269 460,e-mail: chaloupska@muvrchlabi.cz
Přispěvovatelé do FCR mají možnost volného využití jednotného grafického stylu Krkonoš, který zřetelně
identifikuje příslušnost ke Krkonoším. Součástí je i logo Krkonoš, vhodné na propagační materiály, CD, mapy
či tabule v terénu, internetové stránky, atd.
Bezplatná je možnost využití mapových podkladů celého krkonošského regionu firmy Geodezie-Online
s.r.o. K dispozici jsou jednotlivé výřezy mapy v jakémkoliv měřítku, rozsahu od 1:10 000 – 1:50 000 určené
na propagační materiály, mapy či tabule v terénu, apod. nekomerčního charakteru.
Zdarma jsou zajištěny překlady textů (angličtina, němčina, polština) vlastní prezentace na oficiální turistický
webový portál www.krkonose.eu v minimálním dostačujícím rozsahu dle rozhodnutí redakce.
Kontaktní osoba: Josef Nosek, tel: 731 732 981, e-mail: nosekjosef@muvrchlabi.cz
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