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Dárek pro všechny návštěvníky 

Znojemska zaujal i odborníky 

Nejen o Vánocích můžete využít dárek, který 

všem návštěvníkům a obyvatelům Znojma  

i Znojemska připravil neziskový spolek 

ZnojmoRegion. Tato destinační společnost, 

zastupující turistickou oblast Znojemsko  

a Podyjí, spustila letos novou verzi webu se 

spoustou praktických informací i nových funkcí. 

Najdete ho na adrese www.znojmoregion.cz.  

Každý, kdo hledá tipy na zajímavá místa, výletní trasy 

nebo akce z celého Znojemského okresu, tak nyní 

najde vše přehledně na jednom místě. A navíc 

s možností využít interaktivní mapu, vyhledávání a třídění, které asi nejvíce ocení v rozsáhlém Kalendáři 

akcí. Novinkou je také možnost si sestavit vlastní dovolenkový itinerář – stačí si z široké nabídky turistických 

cílů a akcí označit ty své jako oblíbenou „srdcovku“. 

Nově web obsahuje i sekci určenou speciálně skupinám, nabízející tipy na zážitky a doporučené služby pro 

pořadatele konferencí, kongresů a firemních akcí, nebo pro svatby, soukromé oslavy a společenské akce, 

ale i pro školy, tábory a další dětské skupiny. Najdete zde ovšem také ke stažení a vytištění všechny tiskové 

propagační a informační materiály, které ZnojmoRegion vydává, také konference a poznávací exkurze, 

které organizuje, seznam veletrhů, kterých se účastní, anebo přehled veškeré domácí i přeshraniční 

spolupráce zahrnující jak turistická informační centra a cestovní kanceláře, tak média, filmaře či kongresové 

a eventové agentury. 

Nejde přitom o zcela nový portál ZnojmoRegionu, ale o výrazně upravený původní web, který prošel 

vizuálním a obsahovým up-gradem a zásadním rozšířením funkcí uživatelských i administračních. Této 

změny si letos v listopadu navíc povšimli i renomovaní odborníci – spolek KvaliKom, sdružující nezávislé 

profesionály a specialisty na komunikaci, který vyhodnotil novou podobu webu ZnojmoRegionu jako  

2. nejlepší v Jihomoravském kraji a 17. nejlepší v ČR. Ze stovek tuzemských turistických portálů jich přitom 

do soutěže samotné zařadilo k hodnocení celkem šedesát.  

 

Další informace poskytne:  

Irena Navrkalová – tajemník, tajemnik@znojmoregion.cz, 604 206 438  
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Více informací o ZnojmoRegionu:  

• ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast 

Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu... 

• Jako neziskový zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských  

a neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji 

cestovního ruchu v regionu. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků 

propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami... 

• Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro 

novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem i cestovním kancelářím a agenturám, 

podporuje kongresovou a incentivní turistiku, propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního 

ruchu, vydává své vlastní informační materiály, komunikuje s veřejností... 

• Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové 

skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality  

či zájmové aktivity... 

• Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační 

nadstavbou všech turistických infocenter v regionu. Organizuje vlastní odborné konference na podporu 

regionálního rozvoje... 

• Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci 

národního turismu. Účastní se i projektů přeshraniční spolupráce... 

• Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost 

optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období... 

• Věří, že turistická oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být OBJEVOVÁNA a OBDIVOVÁNA! 
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