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PRO ZAHRANIČNÍ TURISTY

V rámci projektu podpořeného MMR vznikla jednoduchá PR tiskovina v 

CZ,DE,EN a PL. Je určena zahraničním návštěvám, ale v plánu je její 

šíření především na zahraniční trhy prostřednictvím CCRJM a CzT. Ve 

svých odkazech a QR kódech odkazuje na různá místa webu turistické 

oblasti Slovácko, který kvůli tomu také musel projít úpravou.. 



V rámci projektu podpořeného MMR jsme si nechali přeložit do tří 

jazyků všechny hlavní nabídky a doprogramovat prostředí pro tyto 

mutace. Nově jsou mutace webu už přístupné, ale stále ne kompletní. 

Aktuálně řešíme nefunkčnost některých nabídek a funkční 

doprogramování některých tlačítek. Brzy bude vše hotovo. Aktuálně je 

v nabídce přeložených 100 vybraných cílů, ubytovatelů či gastro 

zařízení. Do budoucna je možné zveřejnit cokoliv dalšího.

PRO ZAHRANIČNÍ TURISTY



TISKOVINY PRO PODNIKATELE

Máme připravenou 

reedici oblíbených 

trhacích map. Informační 

centra jsou zásobena. 

Některá si posteskla na 

zneužívání podnikateli, 

kteří po TIC chtějí zdarma 

tiskoviny.  Plánujeme 

propagaci trhačky u 

ubytovatelů, vinařství, 

vinotékách apod. Někteří 

už dříve využívali. 

Nabídneme omezené 

množství zdarma. 



VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Pandemie by měla už dovolit obnovení vzdělávacích aktivit. Chceme 

obnovit tradici konferencí cestovního ruchu a také vzdělávací cesty 

pro zástupce TIC. Ty už nyní v dubnu a květnu. Nabídneme je také 

větším hotelům pro pracovníky recepcí. 



DALŠÍ PROJEKT MMR

Pokud úspěšně projde schválením další projekt s podporou MMR, 

zahájení na jeho aktivitách zaměřených na Baťův kanál.



DALŠÍ PROJEKTY

- Připravujeme v aktuální výzvě FMP projekt zacílený na jednotlivé 

podregiony Slovácka. Analýza a strategie pro celé Slovácko je 

díky společnému projektu s Regionem Slovácko z roku 2020. Teď 

chceme podobně zpracovat, srovnat a analyzovat dílčí území a 

najít konkrétní potřeby, kde můžeme pomoci. Současně hledáme 

i indikátory, díky kterým bychom mohli dílčí regiony srovnávat a v 

průběhu času měnit zacílení činnosti.

- Jsme partnery dvou přeshraničním projektů. 



MARKETINGOVÉ ZACÍLENÍ 2022

Hlavními marketingovými nástroji jsou: web Slovácka, facebookový 

profil Slovácka, pravidelný newsletter. 

- V roce 2022 se chceme věnovat stálým tématům, jako je víno a 

vinařské akce (jaro, léto, podzim), Baťův kanál (jaro, podzim), 

cykloturistika (celoročně), památky (celoročně), příroda se 

zaměřením na CHKO Bílé Karpaty (jaro, léto), památkové domky a 

malá muzea (celoročně se zaměřením na naši červnovou akci)…

- Zvláštní důraz budeme klást v roce 2022 na folklorní a kulturní 

akce. Pořadatelé budou minimálně na jaře a v úvodu léta ohlašovat 

podobu programu na poslední chvíli a bude krátký časový prostor na 

šíření informací. Letos by měly být folklorní festivaly v Miloticích, 

Dambořicích, Tvrdonicích, Strážnici, snad i jízda králů ve 

Skoronicích.



REGIONÁLNÍ ZNAČKA

- Aktuálně má značka 10 držitelů. V 

Kyjově se v září konal velký regionální 

trh, kterého se většina držitelů účastnila 

a přebrala si na místě certifikát.

- Na podzim se uskutečnil druhý příjem 

žádostí. Sešlo se jich pět. Zatím se 

nepodařilo hlavně kvůli pandemii 

certifikační komisi sejít a posoudit. 

- V březnu se uskuteční další výzva, díky 

které bychom chtěli dosáhnout na 

celkový počet držitelů 20.


