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Přípravy Kladského pomezí na letní turistickou sezónu jsou v plném proudu

Budoucí plány na nadcházející turistickou sezónu destinačního managementu Kladského pomezí jsou
velké a v rozpisu akcí pod článkem se s nimi můžete blíže seznámit.
Jedním z velmi aktuálních témat je v současné době zpracování marketingové strategie, která bude
vypracována na základě jednání hodnotící komise. Aktuálně probíhá analýza potenciálu regionu,
výpočet ekonomické výtěžnosti a aktualizace stávající strategie. Projednávání analytické části
proběhne formou workshopů, které budou organizovány jako skupinové rozhovory zájmových skupin
(management Branka, IC + neziskovky, samospráv, podnikatelé) na základě předem připravené
osnovy a s využitím znalosti obsahu dokumentu, který účastníci obdrží předem. Předpokládaná délka
setkání bude 1,5–2 hodiny. Jednání proběhnou vždy v návaznosti na pravidelná plánovaná setkání
koncem dubna. Další kolo setkání se uskuteční ve dnech 27.–28. května. Termín dokončení prací je
červenec 2015.
„Přijďte se společně zamyslet a prodiskutovat budoucí vize a plány rozvoje cestovního ruchu v regionu
a poznamenejte si do svých diářů budoucí akce“, zve Zdeněk Špringr, předseda správní rady Branky,
o.p.s. a starosta města Rtyně v Podkrkonoší.

Plán workshopů k projednání strategie:
23. 4. 2015:

10:30 – 12:00 správní rada a představenstvo Branka
16:00 – 17:30 podnikatelé

28. 4. 2015:

12:30 – 14:00 samospráva

29. 4. 2015:

10:30 – 12:00 informační centra a neziskovky

Další akce:
28. 4. 2015:

od 10:00 Valná hromada Branky, o.p.s. v Malých Svatoňovicích

14.–15. 5. 2015:

od 13:00 Sympozium Kladské pomezí – příběh budoucnosti?

Mezi další plánové aktivity se řadí úspěšný projekt Toulavý baťoh, a to ve formě cestovatelské hry.
Provoz cyklobusů bude zahájen 30. května a letní turistické noviny se zaměřením na vyhlídková místa
a tipy na výlety k nově vybudovaným rozhlednám budou distribuovány nejpozději v polovině května
2015. Mimo tyto aktivity se plánuje i propojení webových stránek s mobilními zařízeními a
zpřehlednění sekce pro partnery.
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