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Natáčení youtube seriálu
10. září proběhla první část natáčení Youtube
seriálu pro celé jižní Čechy. Jedním z dílů je i
turistická oblast Česká Kanada. Video by mělo
vystihnout celou oblast. Z důvodu sezonnosti
vybraných atraktivit bylo natočeno Obludiště
v Dolní Pěně a kukuřičné bludiště v Roseči.
Další série natáčení proběhne na jaře příštího
roku. Dosavadní natáčení probíhalo skvěle.

Mezinárodní veletrh
cestovního ruchu ITEP

19. - 21. září probíhal mezinárodní veletrh
cestovního ruchu v Plzni, kde se prezentovala také
turistická oblast Česká Kanada. Veletrh
je každoročně hojně navštěvován a jinak tomu
nebylo ani tento rok.
Na stánku České Kanady nás zastupovaly Barbora
Píšová z infocentra Jindřichův
Hradec a Hana Kocmálová z dačického infocentra.
Po celé tři dny nabízely turistické možnosti a tipy
na výlety, možnosti zábavy, kulturního vyžití i
ubytování v České Kanadě. Na stánku byly také
nabízeny prospektové materiálů partnerů.

Eurovelo 13
28. září proběhla akce k projektu Eurovelo 13.
Tato akce se konala ve Slavonicích za krásného
slunečného podzimního dne. Koordinátorkou
akce byla projektová manažerka Pavla Drunecká,
která měla připravené trasy kolem Slavonic po
Eurovelo 13. Účastníci si mohli vybrat a sami
naplánovat kudy pojedou dle svých představ a
fyzické zdatnosti. Celá akce byla ukončena o půl
5 a všichni účastníci byli nadšeni a okouzleni
nejen krásnými Slavonicemi, ale také úchvatnou
přírodou České Kanady.
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FAM TRIP
"PAMÁTKY ŽIJÍ"
Památky žijí v České Kanadě
Ve dnech 3. a 4. října naše turistická
oblast Česká Kanada hostila projekt
„Památky žijí“. V turistické oblasti
probíhal fam trip v rámci tohoto
projektu a hosty byl manželský pár
Konečných, především známí jako
„Loudavým krokem“. Produktová
manažerka České Kanady spolu
s projektovou manažerkou „Památky
žijí“ Klárou Kaštylovou naplánovaly
dvoudenní fam trip pro blogery
Loudavým krokem. Program započal
na zámku Dačice, kde proběhla
komentovaná prohlídka, následovala
krátká prohlídka zámeckého parku a
města. Následovala prohlídka zámku
v Českém Rudolci.
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Dále se pokračovalo do Slavonic,
kde hosté s průvodcem obešli
náměstí, navštívili některé domy a
nelze opomenout ani městskou věž.
Druhý den byla na programu
návštěva hradu Landštejn
s výkladem, dále následoval zámek
Nová Bystřice a v neposlední řadě
hrad a zámek Jindřichův Hradec.
Celý fam trip měl velmi dobrý
ohlas, blogeři byli příjemně
překvapeni a nadšeni, co vše
naše turistická oblast může
nabídnout a co lze u nás zažít.
Prozatímní výstupy z celého fam
tripu jsou možné k nahlédnutí na
webových stránkách
loudavymkrokem.cz nebo i na
sociálních sítích těchto blogerů.

STRANA 02

NA ČEM SE
AKTUÁLNĚ
PRACUJE. .

NOVÉ PROSPEKTOVÉ
MATERIÁLY
Trhací mapa
turistické oblasti
mapa s perokresbou zajímavých
cílů v České Kanadě
na druhé straně mapy jsou
umístěny tipy na výlet v oblasti
k dispozici bude v příštím roce

Kempy a
netradiční
ubytování
nový prospektový materiál
především pro zahraniční
klientelu
soupis top kempů z oblasti a
jeho velmi podrobné
informace
netradiční ubytování pro
kempaře

Historická města
Dačice, Jindřichův Hradec a
Slavonice
nový prospektový materiál pro
jižní Čechy na příští rok
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FACEBOOK
Neustále se přidávají facebookové
příspěvky jak na stránkách České
Kanady, tak i na facebookových
stránkách jižní Čechy.

#ceskakanada
#jiznicechy
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CO SE PROJEDNÁVÁ. . .
Výkonný výbor
Výkonný výbor zasedal 4. září. Na
tomto výkonné výboru byla
představena nová produktová
manažerka. Dalšími tématy byl
souhrn událostí za prázdniny a
nastínění nového produktu.
Další zasedání výkonného výboru
proběhlo 15. října. Hlavním a
stěžejním tématem byl nový
produkt cestovního ruchu
turistické oblasti Česká Kanada.
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Schůze JCCR
Schůze produktových manažerů
proběhla v 12. září. Na tomto
jednání se představilo téma pro
jižní Čechy na příští rok a k
tomuto i doprovodné aktivity.
Další schůze proběhla 10. října,
kde ředitel Jihočeské centrály
cestovniho ruchu Jaromír Polášek
předával informace o dění
cestovního ruchu v České
republice. Dále se projednávaly
rozpočty na příští rok, rozpis
veletrhů, kterých se JCCR bude
účastnit.
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DESTINAČNÍ MANAGEMENT

ČESKÁ KANADA
www.ckanada.cz
www.facebook.com/ckanada
+420 702 022 114
info@ckanada.cz
travnickova@ckanada.cz

