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Startuje turistický newsletter 

ZnojmoRegionu 

Od ledna 2023 nabízí destinační společnost 

ZnojmoRegion všem zájemcům možnost zdarma 

dostávat aktuální turistické tipy ze Znojemska 

přímo do mailu. 

Každý, kdo se zaregistruje na webových stránkách spolku ZnojmoRegion https://www.znojmoregion.cz (v 

zápatí webu, vpravo dole) k odběru turistického newsletteru, získá bezplatně přísun aktuálních informací 

z turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Jde o další z aktivit určených k propagaci regionu a přilákání 

pozornosti potenciálních návštěvníků z celé České republiky. Rozesílka je přitom plánovaná přibližně jednou 

za měsíc. 

ZnojmoRegion, neziskový spolek zastřešující cestovní ruch celého znojemského okresu, se tak snaží 

motivovat turisty k co nejdelšímu pobytu na Znojemsku, a to i v mimosezónním období. Zároveň však chce 

informovat místní obyvatele o zajímavých akcích a novinkách nebo o dosud méně známých turistických 

cílech, které stojí za to navštívit.  

A stejně jako série propagačních a informačních materiálů, které díky ZnojmoRegionu najdete na všech 

regionálních informačních centrech, je i zasílání těchto turistických novinek formou emailového newsletteru 

zcela zdarma. Kdykoliv je také možné se z automatické rozesílky odhlásit. 

Nejde přitom o jediný newsletter, který ZnojmoRegion pravidelně rozesílá. Všichni členové a partneři této 

destinační společnosti dostávají speciální mailové zpravodajství určené pro odbornou veřejnost již od roku 

2019. Přednostně se tak dozvídají např. o možnostech prezentace na veletrzích cestovního ruchu, právě 

vypsaných dotacích na regionální rozvoj a podporu turismu v regionu, nebo třeba o soutěžích, aktuálních 

turistických trendech a výzkumech, vzdělávacích kurzech či připravovaných projektech a marketingových 

kampaních. 

 

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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