
 

 

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 

Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494 

Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738 

e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz 

http://www.pecpodsnezkou.cz 

 
 

Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s. 

konané dne 10. 4. 2018 ve 13 hodin v hotelu Horizont. 

 

Přítomni: Jiří Matějů, Alan Tomášek, Karel Rada, Michaela Boudová, Lenka Klimešová, Eva 
Krejčí, Jiří Karlík, Jiří Martinec, Libor Pelikán, Zina Plchová, Michal Kopecký 

 
Program: 

1. prezentace činnosti SCRP 

2. marketingový plán a rozpočet na rok 2018 

3. GDPR 

4. mediální partneři 

5. karta hosta – letní sezóna 2018 

6. kulturní akce města a jejich propagace 

7. ostatní 

 

1. Libor Pelikán – prezentace činnosti období prosinec 2018 – březen 2018.  
 vytvoření marketingového plánu + rozpočet (cíle, aktivity, roční plán, WBS, rozpočet) 
 vytvoření publikačního plánu pro komunikační kanály 
 správa FB a komunikace s fanoušky (byznys manažer, publikační plán, správa ve správě, 

podpora placenou reklamou) 
 propagace událostí (evidence plakátových ploch, propagace na FB, infopanel, TV panely) 
 správa propagačních materiálů (evidence stavu propagačních materiálů + tvorba nových; 

v závislosti na evidenci skladu budou dotisky brožur, map atd. – vše k vyzvednutí na MÚ; 
proběhne korektura CZE brožur před dotiskem – bude doplněna herní krajina Pecka) 

 správa infopanelu a TV panelů (zprovoznili jsme infopanel na Infocentru Turista a 
zlepšujeme obsah TV panelů) 

 komunikace se členy sdružení (nová grafika infoemailů, nové informace, měření) 
 tvorba grafických materiálů 
 správa webových stránek (analýza webu, kontrolovaná správa webu, google analytics) 
 komunikace se svazky obcí 
 plánování projektů (duben/květen: aplikace, červen: komunikační manuál, červenec: letní 

promovideo, srpen: fotoden v Peci, září: audiospot 
 

2. Marketingový plán je v příloze emailu. 
V rámci interní komunikace bylo vytvořeno online úložiště dokumentů – na google drive 
Aplikace „roztoč to v Peci“ – řešíme 1) nabídku, 2) testování, 3) lokální zájem podnikatelů 
Promovideo – Jirka Martinec má záběry z dronu Sněžky, Jirka Karlík má video ze Skiareálu, 
SkiResort má k dispozici dron k využití – bude se domlouvat na další schůzce 
 



 

3. Karel Rada: destinační management s ohledem na GDPR – založit jako město Pec pod Sněžkou 
(SCRP) – řeší Karel Rada s Liborem Pelikánem/ popřípadě Jirkou Matějů 
Město prochází auditem a školením ohledně GDPR 
Ochrana dat u karty hosta je v kompetenci města 
společnost Siesta Solution zajistí přednášku o GDPR v hotelu Horizont – pozvánka bude vytištěna 
ve zpravodaji a rozeslána emailem 
 

4. SCRP se spojí s Janem Neumanem, který zajišťoval dosavadní spolupráci městských akcí a radia 
Blaník 
 

5. Do letáku Karty hosta bude doplněna informace: „Kartu hosta získáte pouze u svého ubytovatele.  
Pro získání slevy musí být karta aktivní (aktivuje ubytovatel první den pobytu)“ 
Obdobná informace směřovaná k ubytovatelům bude rozeslána infoemailem: „Slevy na kartu 
hosta pro Vaše hosty jsou platné pouze, když je správně zavedena v systému – počet lidí na kartě 
musí souhlasit s počtem požadovaných slev a karta musí být aktivní.“ 
 

6. U kulturních akcí města budou rozděleny kompetence na 3 části: technika, produkce, propagace. 
Program akcí bude zajištěn dostatečně dopředu, aby bylo možné akce propagovat. 
 

7. Zina Plchová: SkiResort a město Pec pod Sněžkou bude zapojeno do seznamu restaurací 
s hodnocením guidebook – kouzelná místa (kniha zaměřená na památky, místa, akce, restaurace) 
od společnosti Sand Dune s.r.o. – Lada Langerová. Konkrétní obsah je předmětem řešení (2 strany 
pro SkiResort, 1 strana pro Pec pod Sněžkou, 1 strana pro Horizont, atd.). V dubnu 2019 se bude 
řešit kompletní korektury obsahu, tisk proběhne v květnu 2019 
 

 
Termín příští schůzky nebyl stanoven. Proběhne dle domluvy, pozvánky budou 

rozeslány. 
 
 
V Peci pod Sněžkou 10. 04. 2018   zapsala: Mgr. Michaela Boudová 


