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Valentýnská nabídka
Znojemska a Podyjí
U příležitosti SVÁTKU SV. VALENTÝNA
(14. 2.) připravila Okresní hospodářská
komora Znojmo ve spolupráci s destinační
společností ZnojmoRegion speciální projekt
na podporu podnikatelské činnosti a služeb
na Znojemsku.
V polovině února se tradičně v restauracích, kavárnách, cukrárnách a dalších gastronomických zařízeních
připravují nejrůznější Valentýnská menu; pivovary i vinařství čepují Valentýnské pivní či vinné speciály
a Valentýnský pobytový balíček nabízí nejedno ubytovací zařízení. Na propagaci právě těchto Valentýnských
služeb a aktivit ze Znojemského okresu se nyní zaměřuje nový projekt Okresní hospodářské komory Znojmo
(OHK) a destinační společnosti ZnojmoRegion, zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí, nazvaný
„Valentýnská nabídka Znojemska nejen pro Zamilované“.
Zapojit se do něj může kterýkoli podnikatelský subjekt ze Znojemska, který je členem OHK nebo spolku
ZnojmoRegion, a to zcela zdarma. V termínu od 7. do 21. 2. 2022 pak bude jeho Valentýnská nabídka
zveřejněna a propagována na webových stránkách www.ohkznojmo.cz i na sociálních sítích OHK. Na
Facebooku je k tomuto projektu již vytvořena samostatná Událost, kde jsou zapojené podnikatelské subjekty
představovány i s jejich aktuální únorovou nabídkou: www.facebook.com/events/967267644164214.
Informace o projektu s instrukcemi pro podnikatelské subjekty, které by se chtěly do projektu zapojit, jsou
zveřejněny také na webu ZnojmoRegionu: www.znojmoregion.cz/aktuality.
Každý si tak může snadno a rychle na jednom místě vybírat překvapení pro svou partnerku/svého partnera
nebo udělat radost jen tak někomu blízkému ve svém okolí... Současně tak podpoří regionální podnikatele
nákupem jejich produktu, zboží, speciálního menu či poukázky na pobyt, zážitek anebo romantickou službu.
A zdaleka při tom nemusí jít jen o Valentýnské dárky...
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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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