
SERVIS PRO PARTNERY

V DESTINACI VYSOČINA WEST

Členstvím v destinačním managementu ZÁPADNÍ VYSOČINA
získáte následující servis:

● Propagace na webu www.vysocinawest.cz

Propagace na webu formou stálého medailonku vašeho ubytovacího
zařízení, turistického cíle, regionálního produktu atd. Možnost zveřejnění
dočasného banneru v sekci NOVINKY

● Možnost zveřejňování příspěvků s fotografiemi na facebooku @vysocinawest
● Zviditelnění formou soutěže na facebooku o cenu spojenou s vaším

ubytováním/turistickým cílem/produktem
● Získání jednotných tištěných materiálů s tipy na výlety v destinaci VYSOČINA

WEST
● Možnost prezentace v turistických novinách VYSOČINA WEST „Přírodou za

zážitky.“ (turistické noviny jsou zdarma distribuovány ubytovatelům
v destinaci, na turistické cíle v destinace, na TIC v oblasti, do smluvených
salonů krásy a zdravotnických zařízení.)

● Budete součástí propojených projektů v regionu tipu: Benefit card, Razítkovací
hra v regionu atd.

● Možnost prezentace na veletrzích cestovního ruchu
● Možnost spolufinancování dotačních titulů určené destinacím od Ministerstva

pro místní rozvoje
● Označení merchandisingovými materiály VW - vítejte v turistické oblasti

Vysočina West (plakáty, samolepky k označení)

Spolupráce na:



● Propagace akcí, aktivit realizovaných druhou stranou, vzájemné využívání log,
případně jiných grafických prvků při mediální prezentaci společných aktivit

● Vzájemná informovanost o vlastních aktivitách či akcích
(v termínu 1.5. – 30.9., každý čtvrtek v 12:00 pravidelný report o akcích
v destinaci)
Pro vaše návštěvníky budete mít pravidelně aktuální přehled akcí jako na
dlani.

● Spolupráce při přípravě a realizaci projektů souvisejících s rozvojem cestovního
ruchu.

● Spolupráce na tvorbě a řízení marketingu a managementu destinace.

Nabízíme a zajišťujeme:

● Společná setkání 2x ročně u kulatého stolu x vzdělávací akce pro odborníky v
cestovním ruchu.

- např: orientace na sociálních sítích, jak správně komunikovat na
sociálních sítích, školení tvorby jednoduchých grafických bannerů. Práce
s fotografiemi a další…

● Informování / upozornění členů o aktuálních možnostech využití dotací z kraje
na vlastní ubytovací zařízení/ tur. cíl.

● Propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních akcí.

Zpracujeme výlety na míru pro vaše klienty/ návštěvníky:

● Jednodenní i vícedenní výlety se zážitkem.
● Výlety pro rodiny s dětmi dle věkových kategorií.
● Výlety pro seniory.
● Dovolenou připravenou „na míru".


