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Účast na veletrzích a dalších akcích v říjnu
Press trip Baroko, 11. – 14. 10.
Ve dnech 11. – 14. 10. 2017 jsme připravili ve spolupráci s agenturou CzechTourism pro
novináře z Dánska a Holandska presstrip po Královéhradeckém kraji na téma Baroko.
Během těchto 4 dnů jsme novináře pozvali na prohlídku Hradce Králové, zakončenou
působivým výhledem na západ slunce z Bílé věže, samozřejmě nemohla chybět návštěva
Hospitalu v Kuksu a Broumovského kláštera, po cestě jsme se dále zastavili i v Adršpašských
skalách, Trutnově a prošli jsme i podzemní chodby pevnosti Josefov a na závěr jsme pro ně
připravili relaxaci ve čtyřhvězdičkovém lázeňském resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad,
který pro ně připravil luxusní večeři s ochutnávkou vín a pochopitelně i ukázku lázeňských
procedur.
Novinářům se program presstripu velmi líbil a o svých zážitcích již někteří napsali články pro své
čtenáře. Zde najdete první článek http://www.reishonger.nl/reisverslagen/tsjechie-barok-snuiven-inbohemen/
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MICE TRIP po Královéhradeckém kraji,
10. – 12. 10.
Hradec Králové Region Convention Bureau (založená při destinačním managementu
Hradecko) ve spolupráci s Czech Convention Bureau připravilo MICE trip pro zástupce
korporátních firem a médií zabývající se kongresovým a incentivním programem. Více
informací najdete v tiskové zprávě https://www.micehkregion.com/cs/aktuality/tiskovazprava-z-prvniho-mice-tripu-kralovehradeckeho-kraje_3020

Poznávací cesta po české části Krkonoš
Ve dnech 16. - 17. 10. 2017 jsme se zúčastnili poznávací cesty po české části Krkonoš, která
proběhla v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071".
Poznávací cestu organizoval Krkonoše – svazek města a obcí pro zájemce z Česka a Polska.
Během těchto dvou dnů jsme navštívili například hornický skanzen v Žacléři, rozhlednu Elišku
u pevnosti Stachelberg, Stezku korunami stromů v Janských Lázních, Skiareál Špindlerův
mlýn, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí a další turisticky
zajímavá místa. Seznámili jsme se s jednotlivými atraktivitami a jejich provozovateli i s kolegy
z ČR a Polska, kteří se této poznávací cesty zúčastnili. Akce byla perfektně zorganizovaná,
počasí nám celou dobu přálo, takže pořadatelům moc děkujeme za pozvání a přejeme
spoustu dalších takto skvěle zorganizovaných akcí.
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Jednání Výkonného výboru Hradecko,
18. 10 Hradec Králové
Na setkání se představili kolegové z Hradecka proběhlé aktivity během letní sezóny a také
nadcházející prezentační akce během podzimu a zimy. Představili nám nové propagační
materiály Hradce Králové – časopis a brožuru o městě. Byl diskutován způsob certifikace
destinačních společností, zadávání akcí do kalendáře akcí na www.hradecko.eu. Po té jsme
se navzájem informovali o propagačních aktivitách.

Komise Rady pro cestovní ruch
Královéhradeckého kraje, 26. 10. Hradec Králové
Ve čtvrtek 26. 10. proběhlo 1. zasedání nově ustavené Komise Rady pro cestovní ruch na
Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Komise je složena ze zástupců jednotlivých
politických stran v zastupitelstvu KHK (ČSSD, ODS, TOP 09, KOALICE KHK, STAN + VČ, KSČM).
Komise byla založena jako poradní orgán radního pro regionální rozvoj a cestovní ruch Bc.
Pavla Hečka. Na programu jednání byla například certifikace destinačních managementů,
dotace KHK pro cestovní ruch 2018, prezentace a propagace cestovního ruchu
v Královéhradeckém kraji.

Objevte krásy Královéhradeckého kraje s novými
propagačními materiály
Během letní sezóny 2017 jsme pro vás připravili řadu nových propagačních materiálů. Vznikly
dva nové videospoty založené na záběrech těch nejkrásnějších míst v Královéhradeckém
kraji. K natočení atraktivních záběrů bylo využito dronů. Dále nám fotografové pořídili sérii
atraktivních snímků akcí, významných přírodních a kulturních památek. Fotografie se také
staly součástí nových propagačních brožur vydávaných ve 12 jazykových mutacích.
Všechny propagační materiály najdete na: http://www.hkregion.cz/dr-cs/106721-objevtekrasy-kralovehradeckeho-kraje-s-novymi-propagacnimi-materialy.html
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Tiskové a mediální prezentace
V měsíci říjnu proběhla následující prezentace:
 Videospoty
o Aktivní turistika
o Významné turistické atraktivity KHK
 Nové fotografie turistických atraktivit KHK od O. Littery
 16. 10. vyšlo:
o Tipy pro rodiny s dětmi Východních Čech – spolupráce s Pardubickým krajem
o Cesty loutek
o Image brožura KHK – navštivte Královéhradecký kraj
 Hospodářské noviny – inzerce na atraktivity Královéhradeckém kraji
 Časopis COT – Region měsíce Královéhradecký kraj – příloha č. 1
 Facebooková a internetová kampaň – bannery Objevte Královéhradecký kraj na všech
důležitých serverech a facebooku. realizace: 2. pol. října, Dodavatel: Impression
Media

Tiskové a mediální prezentace
V měsíci listopadu proběhne následující prezentace:
 20. 11. Vydání turistických zimních novin Východní Čechy
 Mapa pivovarů Královéhradeckého a Pardubického kraje
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Listopadové plány
Účast na akcích
 2. 11. Marketingová skupina DS Podkrkonoší
 7. – 8. 11. Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje, Jičín
 10. – 12. 11. Sport Life, Brno
 11. 11. Svatomartinské slavnosti, Hradec Králové
 13. 11. Školení k certifikaci destinačních managementů, budova KÚ
Královéhradeckého kraje
 14. – 16. 11. Setkání koordinátorů CzechTourism a Fórum cestovního ruchu, Tábor
 21. 11. COTakhle snídani na téma – Destinační management v Česku?
 24. 11. Křest publikace Cesty loutek, Nová Paka

