SlováckoTourism
turistická centrála regionu Slovácko

Slovácko „Ve víru barev a chutí“
SLOVÁCKO – EVROPSKÁ EXCELENTNÍ DESTINACE
I. SlováckoTourism – turistická centrála a destinační společnost regionu Slovácko
SlováckoTourism, z. s., je neziskovou nestátní organizací, jejímž hlavním posláním je podpora
všestranného a trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území přirozeného turistického
regionu Slovácko.
Jedním z hlavních principů destinační společnosti je otevřenost a budování partnerské
spolupráce obcí, podnikatelské sféry a všech dalších organizací, které mají zájem podílet se na
rozvoji cestovního ruchu turistického regionu Slovácko.
Destinační společnost SlováckoTourism je založena dle oficiálních standardů činnosti
destinačních společností. Jejím hlavním úkolem je podpora aktivit cestovního ruchu, spolupráce
poskytovatelů služeb, pomoc při realizaci společné propagace a podpora tvorby a nabídky
turistických produktů v rámci regionu Slovácko.
SlováckoTourism plně respektuje fungování dalších organizací cestovního ruchu na území
dílčích částí TO Slovácko a je připravena k efektivní spolupráci.
Mezi našimi členy jsou zastoupeny obce, turistické cíle a poskytovatelé služeb z celého území TO
Slovácko, tedy jak ze Zlínského, tak Jihomoravského kraje.
II. HLAVNÍ DLOUHODOBÉ CÍLE


budování dobrého jména a pozitivního image regionu Slovácko



podpora aktivit vedoucích k dalšímu zvyšování spokojenosti návštěvníků regionu



společná tvorba a marketingová podpora turistických produktů a turistické nabídky regionu
Slovácko



podpora rozvoje a zvyšování kvality turistických služeb na území regionu Slovácko včetně
rozvoje certifikačních systémů a systémů kvality služeb



získávání prostředků na realizaci marketingových a rozvojových aktivit cestovního ruchu



podpora informačních služeb pro návštěvníky regionu, zejména podpora činnosti TIC



podpora rozvoje turistické infrastruktury ve vazbě na požadavky návštěvníků a trendy CR



prosazování zájmů cestovního ruchu regionu Slovácko na krajské a národní úrovni



rozvoj partnerství mezi obcemi, mikroregiony, institucemi a poskytovateli turistických
služeb regionu Slovácko



rozvoj spolupráce s dalšími regiony, destinačními společnostmi a organizacemi cestovního
ruchu



podpora místních i regionálních aktivit zaměřených na zvýšení turistické atraktivity
a návštěvnosti regionu

III. AKTIVITY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2018
 vytvoření nových regionálních produktů (např. vinařská turistika, cykloturistika)
 vydání turistického katalogu a produktové mapy regionu Slovácko
 realizace nabídky zážitkových balíčků ve spolupráci s poskytovateli služeb
 spuštění nového turistického portálu a rezervačního systému turistických služeb regionu
Slovácko
 propagace regionu Slovácko na sociálních sítích
 spolupráce při prezentaci regionu na veletrzích, podpora eventů a tripů
IV. ČLENOVÉ SlováckoTourism
Členy spolku se mohou stát jakékoliv fyzické a právnické osoby podporující nebo realizující
nabídku cestovního ruchu v regionu Slovácko, jako jsou např. obce a sdružení obcí,
provozovatelé turistických cílů a aktivit, poskytovatelé služeb cestovního ruchu, turistické
spolky a další organizace i jednotlivci.
Členy DS jsou obce, turistické cíle a poskytovatelé služeb z celého území TO Slovácko, tedy jak ze
Zlínského, tak Jihomoravského kraje.
SlováckoTourism – turistická centrála a destinační společnost regionu Slovácko
Měšťanská 3941/48, 695 01 Hodonín
IČ: 054 93 561
Pavel Margita, předseda, tel.: 607 213 468
e-mail: info@regionslovacko.cz
www.regionslovacko.cz
SlováckoTourism, z. s., je certifikovanou destinační společností s klasifikační třídou***, v rámci
jednotné klasifikace destinačních společností České republiky, je členem Svazu cestovního ruchu jižní
Moravy a Asociace turistických destinací ČR.

Turistické oblasti České republiky, č. 27. Slovácko

