ZÁPISY SETKÁNÍ 3K PLATFORMY (2020-2021)
•

26. 10. setkání 3K platformy – zhodnocení turistické sezony 2020 a projektu Znojmo Zadax,
výhled pro další rok, řešení ubytovacích kapacit, koordinace propagace, sdílení problematiky
spojené s vládními opatřeními (František Koudela, Karel Semotam, Lucie Binko, Kamil Tomek,
Denisa Krátká, Jaroslav Chaloupecký, Renata Balíková)

•

12. 11. jednání s podnikateli ohledně nového tématu – voňavá vánoční okénka, nabídka, mapka,
propagace, distribuce balicího papíru, doplňování a komunikace výdeje (Semotam, Koudela)

•

26. 1. zahraniční zastoupení CzechTourism (Binko, Semotam)

•

7. 2. setkání 3K platformy – zahájení turistické sezony, diskuze na téma Zadax, představení
plánovaných projektů jak Znojemské Besedy, vinařství Lahofer, jednání na téma praxe žáku SOU a
SOŠ Příměstická (František Koudela, Karel Semotam, Lucie Binko, Kamil Tomek, Denisa Krátká,
Jaroslav Chaloupecký, Renata Balíková)

•

11. 2. setkání s paní Froňkovou za NovaArt, s.r.o. s průvodci ZB – Ondřej Navrátil, Lucie Binko,
František Nahodil z kavárny Balance, Jaroslav Chaloupecký za vinařství Lahofer – vytvoření
balíčku služeb pro skupinu Innogy (realizace 18. 9. 2021), prohlídka města, návštěva podzemí,
degustace vína v Enotéce, coffee break v kavárně Balance, degustace okurek.

•

17. 2. virtuální fam-trip MICE Jižní Morava s Moravia Convention Bureau

•

23. 2. online setkání Top cílů JM – CCRJM, strategie centrály, akční plán na sezónu 2021, diskuze
nad výběrem školení (Binko, Tomek, Semotam)

•

26. 2. online schůzka Kategorizace DMO pod záštitou CzechTourism

•

20. 4. online setkání Lucie Binko, vedoucí TIC, s paní Balíkovou a studenty SOU a SOŠ Přímětická
oboru Hotelnictví a turismus v rámci praxe cestovního ruchu

•

11. 5. návštěva zaměstnanců TIC Obroková v novém vinařství Lahofer (Lucie Binko, Soňa
Hláčová, Ondřej Pavelka, Milena Hlávková), setkání s panem Chaloupeckým, prohlídka Lahotéky,
diskuze na téma značení a navigace turistické cesty k vinařství

•

12. 5. setkání se zástupci Českého rozhlasu Brno – festival dechových hudeb, propagace a
vysílání ze Znojma, páteční tipy na výlety, jednání o společné propagaci, řešení dosahu i mimo
Jihomoravský kraj, koordinace s Českým rozhlasem Zlín, koordinace technického zajištění vysílání,
dosahu internetového připojení, alternativního prostoru pro případ nepříznivého počasí
(Semotam)

•

25. 5. setkání Lucie Binko se členy ZnojmoRegionu a podnikateli Znojemska – představení
Turistické karty výhod

•

1. 6. setkání 3K Platformy – zhodnocení prvního měsíce hlavní turistické sezóny, připomínky
k fungování projektu Znojmo Zadax, řešení a koordinace propagace, rozdělení úkolů pro další
jednání k tématu Kongresové turistiky

•

7. 6. účast Lucie Binko na online setkání na téma Hotelnictví a CR, NSK (pod záštitou Národního
pedagogického institute), přednášející Petra Škrášková.

•

10. 6. online setkání TOP cílů JM – letošní kampaň a její cíle, nabídka školení (Binko, Tomek,
Semotam)

•

29. 7. setkání a koordinace aktivit v rámci plánování Vinařských t(r)ipů – kompletace programu,
řešení autobusové dopravy, dohoda na sdílené komunikaci, koordinace propagace napříč
Jihomoravským krajem. Zúčastnili se zástupci vinařů, VOC Znojmo, ZnojmoRegion (Semotam,
Koudela)

•

11. 8. jednání o kampani kongresové/incentivní turistiky pro rok 2022 – řešení projektu na
podporu podnikatelů v cestovním ruchu s dlouhodobým výhledem, jednání o financování
propagace, koordinace kampaně, rozdělení úkolů. Zúčastnili se zástupci Znojmoregion,
podnikatelé (Semotam, Koudela, Binko, Tomek, Krátká)

•

10. 9. zážitkový den pro seniory – příprava programu pro seniory z oblastí postižených tornádem
(Znojemský městský pivovar, harmonikář Milan Žídek, Kočovný kabaret, průvodci ZB)

•

22. 9. kongresová turistika – jednání o celkové nabídce služeb na Znojemsku, koordinace
jednotného webu pro projekt, sjednání hlavního pracovního týmu, stanovení aktivit se
společností Znojmoregion (Semotam, Koudela, Binko, Tomek, Navrkalová, Tesařová a pozvaní
podnikatelé)

•

2. a 3. 10. návštěva partnerského města Torgau – představení projektů města (Lucie Binko,
Denisa Krátká)

•

12. 10. Setkání TOP výletních cílů –představení činností centrály za rok 2021 a plánu na další
aktivity do konce roku, strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2021-2027,
diskuze nad proběhlou sezonou a krátká 3D a 2D projekce v digitáriu (Tomek, Semotam)

•

14. 10. Oslovení nových členů 3K platformy – rozšíření členů o Petru Vyskotovou a Františka
Nahodila z Balance Coffee & Wine, Ing. Vladimíru Durajkovou z Jihomoravského muzea a pana
Aleše Přepechala z hotelu Premium.

