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

Přehled služeb poskytovaných SCRP svým členům v roce 2022
1/ VĚTŠÍ VIDITELNOST na webových stránkách www.pecpodsnezkou.cz (členové sdružení jsou
řazeni v abecedním pořádku na začátek jednotlivých sekcí – označení SCRP).
2/ WEBOVÁ VIZITKA - rozšíření stávajícího webového profilu. Odkazy u členů je možné "rozkliknout"
na vizitku, kde jsou doplněny úvodní informace (možné ve 4 jazykových mutacích), fotografie a mapa
(vše dle Vašich požadavků).
3/ INZERCE v letáku Karty Hosta – tradiční způsob prezentace členů SCRP v rámci slevových letáků,
které dostává každý ubytovaný ke kartě hosta. Karty hosta se aktualizují vždy před zimní a letní
sezonou (zasíláme emailem ke korekturám).
4/ FACEBOOKová propagace – členové SCRP jsou propagováni prostřednictvím facebookové
stránky města Pec pod Sněžkou minimálně 1x ročně. Příspěvky jsou sdíleny na základě publikačního
plánu a jsou vždy předem konzultovány.
5/ FOTOBANKA - využití ologovaných fotografií v netiskové kvalitě z fotogalerie na stránce
www.pecpodsnezkou.cz zdarma - galerii prubezne doplňujeme. Po domluvě možnost získat i
fotografie v tiskové kvalitě a bez loga města pro konkrétní tiskový účel.
6/ ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY - pro plakáty a propagaci akcí konaných v Peci pod Sněžkou/Velké Úpě
Vám necháme zdarma zpracovat. Jedná se o akce, které svým rozsahem osloví širší okruh
návštěvníků - konkrétní požadavky zasílejte s dostatečným předstihem pro konzultaci na adresu
propagace@pecpodsnezkou.cz. Dále je možné zařízení tisku plakátů za pořizovací cenu. Časy pro
zpracování: 4 dny grafika, 4 dny tisk.
7/ PROPAGAČNÍ MATERIÁL - doručený každé jaro na provozovnu – balíček obsahuje aktuální
propagační materiály (z tisku města, SOVK, Krkonoše - svazek měst a obcí a další). V rámci balíčku
získávají členové zdarma i ukázky jinak zpoplatněných propagačních materiálů.
8/ SOUTĚŽE - možnost účasti na IG a FB soutěžích, které vytváří větší dosah a povědomí o
soutěžících službách a nabídkách.
9/ INSTAGRAM - 1x do roka propagace každého člena SCRP na IG profilu Pece pod Sněžkou.
Příspěvky jsou sdíleny na základě publikačního plánu a jsou vždy předem konzultovány.
10/ MOŽNOST aktivně se podílet na tom, co okolo sebe vytváříme a jakým stylem se prezentujeme
jako turistická oblast, jak komunikujeme s ostatními oblastními a krajskými svazky, turisty i místními
obyvateli.

Tento seznam je průběžně doplňován a upravován – snažíme se o smysluplnou propagaci Pece pod
Sněžkou a jsme rádi, že máte zájem být její součástí.
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