TISKOVÁ ZPRÁVA
Znojmo, 15. listopadu 2019

ZnojmoRegion láká
na období Adventu
a vánočních svátků
Po loňském úspěchu pilotního vydání
Svátečního ZnojmoRegionu se i letos
destinační společnost ZnojmoRegion
rozhodla sestavit přehled adventních
a vánočních akcí v turistické oblasti
Znojemsko a Podyjí.
Opět jde o tematicky jednotnou propagaci celého znojemského okresu na období od Adventu do
svátku Tří králů. Kromě klasického kulturního přehledu a tradičních vánočních výstav zde najdete
i tipy na sportovní aktivity, poznávací výlety nebo nabídku speciálních svátečních služeb v hotelích,
restauracích, vinařstvích a pivovarech. Nově přibyly i tipy na vánoční dárky s regionální tematikou.
V takto ucelené formě jde o unikátní počin, který je praktickým pomocníkem při plánování výletů pro
turisty i místní obyvatele. Jejich kroky přitom mohou vést bez rozdílu na Hrušovansko, Jevišovicko,
Moravskokrumlovsko, Vranovsko i Znojemsko.
Cílem projektu je upozornit na atraktivní zimní nabídku regionu, který je ve veřejném povědomí znám
spíše jako destinace pro vinařskou turistiku nebo letní dovolenou u vody. ZnojmoRegion tak chce
záměrně posílit turistickou návštěvnost, která je v tomto období dlouhodobě nejslabší, ale také
nabídnout sváteční atmosféru těm, kteří místo lyžování na horách dávají přednost mírné zimě
v přívětivém a pohostinném kraji.
Bohatost sváteční nabídky v tomto jihomoravském regionu potvrzuje i fakt, že tištěný prospekt má po
rozložení formát A2. Distribuován je však v praktické složené verzi o velikosti přibližně obalu na CD.
K dispozici bude od 20. 11. 2019 na regionálních infocentrech i u všech členů a partnerů
ZnojmoRegionu. On-line verze je také vyvěšena ke stažení na webu www.znojmoregion.cz.
Projekt Sváteční ZnojmoRegion 2019 bude představen na tiskové konferenci v pátek 15. 11. 2019
od 9:30 hod. v Enotéce znojemských vín (Hradní ulice, Znojmo).

KONTAKT PRO MÉDIA:
Irena Navrkalová – tajemník spolku
mob: + 420 604 206 438
e-mail: tajemnik@znojmoregion.cz
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▪ Je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko a
Podyjí. Od roku 2017, kdy začaly být certifikovány destinační managementy jednotlivých oblastí
Jihomoravského kraje, oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého znojemského regionu.
▪ Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a
nepodnikatelských subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný
podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických
celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami.
▪ Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny
cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé turistické lokality či
zájmové aktivity.
▪ Spolupracuje s ostatními koordinátory cestovního ruchu České republiky při reprezentaci
národního turismu. Účastní se projektů přeshraniční spolupráce.
▪ Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační
nadstavbou turistických infocenter v regionu.
▪ Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací presstripy pro
novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem, propaguje a prezentuje region
na veletrzích cestovního ruchu, vydává vlastní informační materiály, komunikuje s veřejností.
▪ 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 oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být objevována a obdivována!
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