Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.
Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494
www.pecpodsnezkou.cz

Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace
v Peci pod Sněžkou, z.s.
dne 17. 9. 2018 ve 13 hodin v hotelu Horizont
Přítomni: Jiří Matějů, Alan Tomášek, Karel Rada, Michaela Boudová, Eva Krejčí, Jiří Karlík,
Ivan Balcar, Zina Plchová
Program:
1. Průzkum k činnosti SCRP
2. Propagace karty hosta
3. Propagační video
4. Registrace organizace destinačního managementu (DMO)
5. Produkty cestovního ruchu
6. Marketing zima 18/19
7. Ostatní
1.

Průzkum by měl proběhnout ideálně formou ankety (infomail, zmínka ve zpravodaji, osobní
schůzky). Jednotlivé body dotazníku prošly bez připomínek. Dotazník sestavit a zaslat radě
sdružení ke schválení/ k připomínkám.
Pro lepší prezentaci SCRP bude vyčleněna ve zpravodaji vložená stránka (rozsah 2xA4). Prostor pro
prezentaci budoucích plánů i zpracovaných projektů.

2.

Plakáty KH tisknout na PP 1mm ve formátu A2 pro umístění na frekventovaných místech (LD
Sněžka, Relaxpark, Monkeypark, IC atd.). Akcentovat i v ostatních mediích – online i tištěné.
Akcentace v cenících provozovatelů: vyrobit graficky sjednocené nálepky se slevou („-10% s kartou
hosta“, „-20% s kartou hosta“), ty si provozovatelé nalepí na dveře k samolepce „zde získáte slevy
s KH“, případně i ke svému ceníku (před zimou se budeme provozovatele snažit motivovat
k poskytnutí atraktivnějších slev). Dále vyrobit obdobnou „nálepku“ i v online podobě (.jpg, .pdf)
k umístění do ceníků na webových stránkách – nebo vymyslet nějakou alternativu, která by byla
jednoduše realizovatelná pro jednotlivé členy SCRP.

3.

K videu přidat poslední záběr s akcentací KH – bude vidět grafická podoba karty a sděleno, že
kartu hosta si vyžádejte u svého ubytovatele, s aktivní kartou hosta získáváte v Peci slevy až 30%
atd. - necháváme prostor tvůrcům, aby to nerušilo koncept videa. Prosíme náhled ke schválení.

4.

Byl představen aktuální stav registrace DMO.

5.

Nový produkt cestovního ruchu: „ubytuj se v Peci a lyžuj zadarmo“ – snaha o podporu
návštěvnosti ke konci sezóny (cca druhá polovina března). Návštěvník má skipass zdarma
podmíněný čtyřdenním ubytováním (výhoda pro ubytovatele, kteří jsou členy SCRP, podpora
návštěvnosti skiareálu, marketingové zviditelnění Pece pod Sněžkou).

kontakt: +420 777 801 050 /sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, +420 728 502 738 /propagace@pecpodsnezkou.cz

Aktuální postup:
• vytipovat termín, kdy ubytovatelé neobsadí kapacitu (infocentra, ubytovatelé, data z KH)
• domluvit podmínky s Mega plus (Alan)
• domluvit spolupráci dalších služeb – Relaxpark, LD Sněžka atd.
• připravit návrh pro marketing a propagaci produktu (Libor)
Další produkty:
 festival minipivovarů – změnit termín na 15. 6. 2019 (zkontrolovat termíny akcí v okolí –
Míša), cílení na obsazení ubytování ve slabých termínech – podpora ubytovatelů (členů
SCRP) produktem např.: „ubytujte se u nás víkend 15. 6. a máte 1x jízda na LD Portášky
zdarma, 1x pivo na pivofestu zdarma atd.“ /nechceme akcentovat prodloužený víkend
v červenci, kdy mají ubytovatele dostatek hostů
 co dělat když nelyžujete – seskupit aktivity v Peci /Úpě a propagovat jako balíček tipů na
zábavu. Bowling, Relaxpark, wellness, aktivity ve Sv. Vavřinci, bobování ve SkiResortu,
skialpy – jednotlivé půjčovny. Dva druhy prezentace 1. orientovat na rodiny s dětmi, 2.
zaměřeno na všechny ostatní (propagovat dle termínu).
V návaznosti na tvorbu nových produktových balíčků domluvit schůzku s p. Kuštou (Jirka, Míša) a
zrevidovat členství v SCRP na aktuální stav, domluvit spolupráci. Dále domluvit spolupráci ve SCRP
s apartmány Sv. Vavřinec (Jirka, Míša), domluvit se s vytipovanými členy SCRP na možnosti
propagovat v rámci balíčku aktivit slevy (např. v konkrétní časy, kdy není aktivita plně vytížena).
Vytvořit dotazník /anketu do infoemailu, kde by mohl kdokoli připsat tip na aktivitu, která se tu dá
dělat, pokud se zrovna nelyžuje.
6.

Viz. produkty cestovního ruchu „co dělat když nelyžujete“ a zdůraznění a zatraktivnění slev KH.

7.

jednotlivé body prezentace:
parkoviště – je potřeba domluvit se SkiResortem – ideálně Marek Lambert
vnitřní struktury SCRP – 2x ročně představí SCRP svou činnost na schůzi zastupitelstva obce
prezentace cca 20min), zastupitel MÚ na každé schůzi SCRP shrne městské aktivity dotýkající se
akcí, marketingu, propagace, grafiky a projekty, které bude třeba do budoucna propagovat
wi-fi – původně zajišťovány 3 hotspoty (Sitour a Krkonoše – svazek měst a obcí), Jirka zjistí
aktuální stav
termín valné hromady SCRP byl stanoven na 12. 11. 2018 v 15:00 na hotelu Horizont
schválení cen propagačních materiálů (jejich soupis bude k dispozici na stránce SCRP) – Jirka
domluví s Liborem
úklidové dny je možné řešit pod záštitou města – dodat termín, rozpis akce a její propagace (Libor)
dlouhodobý strategický plán – bude rozeslán spolu se zápisem (poslední slide prezentace).
Prosíme připravit zpětnou vazbu a probereme na příští schůzce.

•
•
•
•
•
•
•

Na VH SCRP pozve Alan pana ředitele správy KRNAP Robina Bӧhnische kvůli bližší spolupráci
v komunikaci s turisty i uvnitř organizací.

Termín příští schůzky byl stanoven na 12. 11. 2019. Proběhne od 14:00 (před valnou
hromadou SCRP) na hotelu Horizont.
V Peci pod Sněžkou 17. 09. 2018

zapsala: Mgr. Michaela Boudová
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