Informace k novému portálu turistické destinace Vranovsko

Dovolte nám, abychom Vás informovali o uvedení webového portálu
www.navstivtevranovsko.cz do ostrého provozu. Smyslem je
prezentovat ucelenou nabídku turistického regionu Vranovska,
nabídku atraktivit a aktivit dle jednotlivých cílových skupin. Veřejná
správa tímto krokem pomáhá prezentovat Vranovsko jako turistickou
destinaci s vědomím, že aktivity spojené s cestovním ruchem jsou pro
rozvoj tohoto území velmi důležité. Web bude spravován Sdružením pro obnovu a rozvoj Vranovska
(Svazek obcí mikroregionu Vranovsko) a vznikl za podpory Jihomoravského kraje. Portál byl
prezentován dne 5.3.2014 na setkání v knihovně ve Vranově a všem z Vás, kteří se mohli zúčastnit
děkujeme.
Sdružení pro obnovu a rozvoj Vranovska nabízí poskytovatelům ubytovacích a restauračních služeb
na Vranovsku zdarma a bez dalších podmínek zveřejnění nabídky. Pokud se rozhodnete svoji
nabídku zveřejnit, stačí vyplnit stručný formulář dostupný v sekci „restaurace“ či „ubytování“
umístěný pod odkazem „přidat restauraci“ či „přidat ubytování“ ve spodní části stránky pod
seznamem poskytovatelů (ten se sestavuje v pořadí generovaným náhodným číslem vždy pro každý
požadavek zobrazení). Text bude odeslán administrátorovi webu (TIC Vranov nad Dyjí), který ho
následně publikuje na webu. O tomto kroku jste informování mailem zaslaným na Vámi uvedenou emailovou adresu. Budeme rádi, pokud se nám podaří představit ucelenou nabídku těchto služeb.
Rádi bychom Vás též požádali o zveřejnění odkazu na www.navstivtevranovsko.cz na Vašich
webových stránkách, což pomůže zlepšit pozici v internetových vyhledávačích. K dispozici Vám je
logo portálu, které najdete na titulní straně webu v sekci „pro podnikatele“ vlevo při dolním okraji
stránky (http://www.navstivtevranovsko.cz/cs/b2b/pro-podnikatele). V této sekci je taktéž umístěna
fotogalerie se snímky, které lze bez dalších podmínek použít pro Vaše potřeby pro propagaci
Vranovska. Dále jsou v této sekci též informace ke zveřejňování různých akcí - v tuto chvíli je zde ke
stažení oficiální plakát k zahájení turistické sezóny 2014.
S prezentací nabídky návštěvníkům souvisí i potřeba aktuálního přehledu akcí, které jsou určené pro
veřejnost a které je vhodné informačně podpořit. Na titulní straně webu je uveden výpis nejbližších
akcí z kalendáře a nabízíme Vám touto formou zveřejnění i Vašich akcí. Vložení akce je dostupné
pod kalendářem akcí pod tlačítkem „přidat akci“. Text bude odeslán administrátorovi webu (TIC
Vranov nad Dyjí), který ho následně publikuje na webu. O tomto kroku jste opět informování mailem
zaslaným na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Součástí webového portálu je též nástroj na přípravu a rozesílání mailového newsletteru
zaregistrovaným příjemcům. Newsletter bude připravován péčí TIC jako upoutávka na akce uvedené
v kalendáři a zdůraznění vybraného segmentu nabídky Vranovska.
V návaznosti na webový portál byl připraven i facebookový profil dostupný na
https://www.facebook.com/navstivtevranovsko, kde bychom rádi vybudovali komunitu sdílející
aktuální dění. Založený je též doprovodný profil na síti Pinterest a Flicker, umožňující sdílet fotografie
či obrazové zážitky s dalšími uživateli. Pokud se připojíte k těmto profilům, budeme rádi.
S případnými technickými dotazy kontaktujte prosím ing. Pavla Kovaříka na tel. 737 534 401 nebo na
mail: pavel.kovarik@inpuncto.cz

Dále Vás chceme požádat o další spolupráci při rozvoji portálu. Budete-li mít jakékoli zajímavé
informace, které by se hodily na web, určitě napište. Stejně tak, pokud byste našli na webu texty,
které by stálo za to ještě vylepšit, rozšířit, nebo naopak opravit, budeme za takové podněty rádi.
Napište na info@navstivtevranovsko.cz
Věříme, že jednotící prezentace Vranovska jako turistické destinace napomůže rozvoji cestovního
ruchu a služeb s ním spojených v našem regionu.
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