ZnojmoRegion, z.s.
Destinační společnost
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Kancelář: Obroková 2/10, 669 02 Znojmo
IČ: 01927990
www.znojmoregion.cz

Tisková zpráva 7. 12. 2021

Vánoce opět s dárky
ze Znojemska
Kdo ještě nestihl nakoupit vánoční dárky, má šanci
ve Vánoční kanceláři ZnojmoRegionu. Destinační
společnost navíc rozšiřuje prodejní dobu, a tak
kromě čtvrtků můžete v období adventu přijít
vybírat i každé úterý. Zakoupením originálních
produktů ze Znojemska navíc podpoříte regionální
výrobce a služby, jejichž činnost je díky aktuální covidové situaci bohužel opět omezena.
Vánoční trhy jsou zrušeny, ale možnost nakoupit si regionální vánoční dárky zůstává – díky destinační
společnosti ZnojmoRegion, jejím členům a členům Okresní hospodářské komory Znojmo. I letos tak můžete
v historickém centru Znojma, v Obrokové ulici přímo u Radniční věže, vybírat v čase od 11 do 19 hod.
nejrozmanitější vánoční dárky pro své blízké. Otevřeno je zde každý adventní čtvrtek, tedy 2., 9., 16.
a 23. 12. 2021, a od 7. prosince navíc i každé adventní úterý (tedy 7., 14. a 21. 12. 2021).
V nabídce jsou přitom jak malé drobnosti pro potěchu oka, tak velmi hodnotné dary. Těšit se můžete např.
na dárkové sady regionálních vín či piv, vánoční svícny a věnce, svíčky a voňavé dárky (mýdla či přírodní
kosmetika), domácí marmelády a povidla, zajímavé a poučné knihy, hudební CD anebo krásné drobnosti
z ručně vyrobeného papíru či dekorace šité metodou patchwork. V nabídce budou také originální dárky
v designu děl Alfonse Muchy. Z dárkových poukazů tu můžete vybírat např. z voucherů na vodácké zážitky,
Laser Game a virtuální realitu, poukazy na bylinkové lázně, gurmánskou konzumaci, exkurze, koncerty či
vstupy zdarma. Chybět nebudou ani pobytové vouchery na vaši budoucí dovolenou na Znojemsku, relax
v bylinkové sauně anebo třeba možnost exkluzivní jízdy pronajatou limuzínou...
Sortiment je v průběhu adventu neustále doplňován a podrobnosti o jednotlivých dárcích a jejich
dodavatelích jsou zveřejňovány na facebookovém profilu ZnojmoRegionu nebo na www.znojmoregion.cz
Svůj nákup si tu ovšem můžete zpříjemnit i koncertem. Právě každé adventní úterý a čtvrtek totiž zní
z Radniční věže přímo nad kanceláří ZnojmoRegionu od 18 hod. koledy a trubačské fanfáry. Živé koncerty
trubačů jsou jedním z bodů Znojemského adventu, který zůstal částečně zachován i po nových vládních
nařízeních. Myšlenka nabídnout různorodé regionální dárky na jednom místě v turisticky nejexponovanější
ulici historického centra Znojma (hned pod Turistickým informačním centrem) se tak navíc propojuje
i s lákavým kulturním zážitkem.

Více informací:
Irena Navrkalová – tajemník ZnojmoRegion, 604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz
Předseda Představenstva
+420 603 884 897
predseda@znojmoregion.cz

Tajemník
+420 604 206 438
tajemnik@znojmoregion.cz

ZnojmoRegion, z.s.
Destinační společnost
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Kancelář: Obroková 2/10, 669 02 Znojmo
IČ: 01927990
www.znojmoregion.cz

Tisková zpráva 7. 12. 2021

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 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,
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...
Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci
národního turismu. Účastní se 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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