Č.j.02/01/2017
Výše členských příspěvků destinační společnosti ZnojmoRegion, z.s.

Kategorie MARKETING
(pro podnikatelské a nepodnikatelské subjekty)
Výše ročního příspěvku:

10 000 Kč

•

Zajištění obecné propagace a marketingu turistické oblasti dle aktuálních projektů tvorba a tisk informačních materiálů, veletrhy CR, marketingové a on-line kampaně,
správa regionálního webu www.znojmoregion.cz

•

Umístění nabídky člena na regionální web www.znojmoregion.cz

•

Umístění propagačních materiálů člena na Turistickém informačním centru ve
Znojmě a v partnerských turistických informačních centrech

•

Poskytnutí informačních materiálů o turistické oblasti pro potřeby člena - 3x ročně
(včetně dodání)

•

Poskytnutí marketingového loga destinační společnosti (značka turistické oblasti)
k využití pro vlastní letáky, web, info panely apod.

•

Exkurze za vybranými službami v turistické destinaci, 2x ročně

•

Pravidelné zasílání následujících newsletterů (elektronických informačních materiálů)
➢ Kalendář akcí - nabídky akcí v regionu
➢ Zpravodaj aktuální turistické, dopravní a akční nabídky a informace (zasíláno
v letní sezóně)
➢ Report - přehled konkrétních činností vykonávaných destinační společností
ZnojmoRegion

•

Propagace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí

Č.j.02/01/2017
Výše členských příspěvků destinační společnosti ZnojmoRegion, z.s.

Kategorie ROZVOJ
(pro obce)
Výše ročního příspěvku

5 000 Kč/ 10 000 Kč/ 25 000 Kč/ 40 000 Kč

( U obcí do 1 000 obyvatel - 5 000 Kč, do 1 500 obyvatel - 10 000 Kč, do 5 000 obyvatel - 25 000 Kč,
nad 5 000 obyvatel - 40 000 Kč)

•

Zajištění obecné propagace a marketingu turistické oblasti dle aktuálních projektů tvorba a tisk informačních materiálů, veletrhy CR, marketingové a on-line kampaně,
správa regionálního webu www.znojmoregion.cz

•

Umístění nabídky člena na regionální web www.znojmoregion.cz

•

Umístění propagačních materiálů člena na Turistickém informačním centru ve
Znojmě a v partnerských turistických informačních centrech

•

Poskytnutí informačních materiálů o turistické oblasti pro potřeby člena - 3x ročně
(včetně dodání)

•

Poskytnutí fotografií z fotobanky destinační společnosti zdarma pro propagaci člena

•

Poskytnutí marketingového loga destinační společnosti (značka turistické oblasti)
k využití pro vlastní letáky, web, info panely apod.

•

Exkurze za vybranými službami v turistické destinaci, 2x ročně

•

Pravidelné zasílání následujících newsletterů (elektronických informačních materiálů)
➢ Kalendář akcí - nabídky akcí v regionu
➢ Zpravodaj . aktuální turistické, dopravní a akční nabídky a informace (zasíláno
v letní sezóně)
➢ Report - přehled konkrétních činností vykonávaných destinační společností
ZnojmoRegion

•

Propagace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí

•

Poskytnutí konzultace k projektům pro rozvoj cestovního ruchu na základě požadavku
člena

•

Poradenství ke koordinaci turistických značených cest v intravilánu obce

