TOURIST BOARD ŠPINDLERŮV MLÝN
„Most, který spojuje“

Léto 2019

Říjen 2019

2019 – 2020

Prosinec 2020

Léto 2021

Myšlenka

Projektový manažer

Intenzivní práce

Založení spolku

Nábor členů

Jak jsme začali a proč?
Komise cestovního ruchu Města Špindlerův Mlýn
Role a funkce destinační organizace

ČINNOSTI TOURIST BOARD
ŠPINDLERŮV MLÝN, z.s.
› Spolupráce/ Kooperace: Město, skiareál, podnikatelé
› Koordinace: Plánování a řízení cestovního ruchu, tvorba statistik, analýz, příprava a zpracování
marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů CR; činnosti vedoucí
ke zvyšování kvality služeb a lepší image destinace, tvorba balíčků služeb, organizování workshopů
› Komunikace: marketing a PR destinace
› Poskytování a výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb
CR mezi členy z.s.
› Vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor/dotací
› Spolupořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných a vzdělávacích akcí podporující CR a jeho rozvoj
› Zastupovaní a hájení zájmů členů spolku

Marketing
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CR
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HLAVNÍ ÚKOLY
ORGANIZACE
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Iniciace
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Zdroj: Ondřej Špaček

PŘÍNOSY DESTINAČNÍ ORGANIZACE
PRO ŠPINDLERŮV MLÝN
(turisté, podnikatelé i místní obyvatelé)

Cíle:

1. Vytvoření jednotné koncepce propagace destinace Špindlerův Mlýn
2. Zlepšení image Špindlerova Mlýna
3. Zvýšení konkurenceschopnosti
4. Zvýšení návštěvnosti v mimosezónách
5. Zvýšení kvality služeb
6. Čerpání dotací na projekty
7. Vytváření návrhů/podnětů nových projektů pro rozvoj destinace

CO JSME JEŠTĚ UDĚLALI?
Všechny aktivity byly uskutečněny ve spolupráci s Odborem
cestovního ruchu, kultury a sportu a Komisí cestovního ruchu
města Špindlerův Mlýn (poradní orgán Města).

› Platforma www.touristboard.cz
› Vypracování databáze subjektů cestovního
ruchu destinace
› Pravidelné odesílání newsletterů
› Sociální sítě

› Komunikace s asociacemi cestovního ruchu
(AHS, Svazek měst a obcí Krkonoše)
› Příspěvky do Špindlerovských novin
› Dotazníková šetření – návštěvnost, obsazenost,
zpětná vazba cyklovýzva,..

› Online kampaně – léto/podzim 2019,
jaro/léto 2020, zima 2020/21

› Příprava zimní výzvy

› Cyklovýzva Špindlerovka

› Postupné doplňování webu
www.mestospindleruvmlyn.cz

› Cyklotoulky 2020
› Covid info grafika a shrnutí informací
pro podnikatele
› Specíální nabídka služeb pro závodníky
KOLO PRO ŽIVOT

› Video smyčka do provozů

› Atd.

Příklady dosavadní práce
Platforma touristboard.cz

› Web Tourist Boardu sloužící jako 3K
platforma – komunikace, kooperace, koordinace
› V budoucnu přístupný jen pro členy

Marketingové kampaně
podzim 2019

Marketingové kampaně
jaro – léto 2020

Marketingové kampaně
zima 2020

Cyklovýzva Špindlerovka
1. 7. – 31. 9. 2020

Cyklotoulky

› Video, plakáty, lamp postery
› Zapojení podnikatelů
› 44 cen za 35 000 Kč
› Dotazníkové řešení
› Zimní výzva

2,9 %
11,8 %

Zúčastnili byste se
cyklovýzvy i příští rok?
Určitě ano
Možná ano
Ne
85,3 %

› Odvysíláno v České televizi
› Doprovod Klára Křížová
› Ke shlédnutí na YouTube

Web mestospindleruvmlyn.cz

Aktivity na sociálních sítích

› Cyklotrasy – silniční cyklistika

› Tipy na výlet, zodpovídání dotazů, aktuální dění apod.

› Běh a Nordic Walking
› Materiály ke stažení

Kolo pro život – nabídka
služeb pro závodníky

› Ubytování
› Gastronomie
› Ostatní služby

PROČ? Setrvání závodníků a jejich
rodin po celý víkend

Covid grafika & informace
› Aktuální informace k čerpání dotačních programů

PROSINEC 2020 – ZALOŽENÍ SPOLKU
POMĚRY HLASŮ

Město : Skiareál : ostatní

Výbor (8)

4:3:1

Valná hromada (100%)

50% : 35% : 15%

Kontrolní orgán (3)

1:1:1

Výbor (8)
Bc. Vladimír Staruch
Mgr. Hynek Dvořák
Mgr. Sylvie Dlouhá
Matěj Dunka
Ing. René Hroneš
Mgr. Martina Klepšová
Ing. Adam Svačina
Martin Jandura

starosta města Špindlerův Mlýn
člen Rady města, podnikatel
vedoucí Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu; členka Komise cestovního ruchu Špindlerův Mlýn
člen Komise cestovního ruchu Špindlerův Mlýn, podnikatel
ředitel skiareálu Špindlerův Mlýn, Melida, a.s.; člen Komise cestovního ruchu Špindlerův Mlýn
personální oddělení skiareál Špindlerův Mlýn; Melida, a.s.
marketingový ředitel skiareálu Špindlerův Mlýn, Melida, a.s.
majitel infocentra, podnikatel

Kontrolní komise (3)
Mgr. Eva Klouček Filipová, DiS.
Ing. Vendula Kalenská
Ing. Petra Gottfried

tajemnice Městského úřadu Špindlerův Mlýn
GOPASS koordinator skiareál Špindlerův Mlýn, Melida, a.s.
členka Komise cestovního ruchu Špindlerův Mlýn , podnikatelka

FINANCOVÁNÍ
ZDROJE FINANCOVÁNÍ

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

› Členské příspěvky

2021 Financování do října 2021 zajištěno

› Příjmy z činnosti (reklama, služby,..)

na základě dohody Město & Melida, a.s. 50 : 50

› Dotace

Členské příspěvky nových členů pro r. 2021 jsou 1 Kč

2022 Předpokládaná výše členských příspěvků pro r. 2022 – viz. tabulka
Výše členských příspěvků
Subjekt

Minimální příspěvek

Město Špindlerův Mlýn

10 % z roční částky „místních poplatků z pobytu“

Melida, a.s. - provozovatel skiareálu Špindlerův Mlýn

5 % z roční částky „místních poplatků z pobytu“

Ubytovací zařízení s restaurací (lůžka) - 150 Kč / lůžko

7 000 Kč

Ubytovací zařízení bez restaurace (lůžka) - 75 Kč / lůžko

3 000 Kč

Restaurace / kavárny / bary

4 000 Kč

Půjčovny a lyžařské školy

4 000 Kč

Doplňkové služby

4 000 Kč

Kiosky / stánky

2 000 Kč

Obchody

4 000 Kč

Fyzické osoby OSVČ

2 000 Kč

Občané města Špindlerův Mlýn

1 500 Kč

Jak peníze využijeme?
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

PROVOZ TOURIST BOARD

› projekty,

› nájem kanceláře, mzdy, účetnictví,
právnické služby, web, doprava, hardware,
material,…

› kampaně,
› grafiky,
› zpracování studií,
› fotografické služby,
› zpracování dotací,
› workshopy pro členy,
› natočení radiospotů,
› tisk propagačních materiálů,
› atd.

Sami to nezvládneme
Koordinace
Kooperace

Skiareál (lanové dráhy,
sjezdovky, běžecké tratě)

Komunikace

Soukromý
sektor

Aktéři destinační spolupráce
v horském středisku

Poskytovatelé služeb
(ubytovací, stravovací, půjčovny,
lyžařské školy, obchodní síť,
konferenční zařízení atd.)
Provozovatelé turistických aktivit
Investoři, developeři atd.

Obec / město a jimi zřizované
organizace
Kraj a jimi zřizované organizace
Czech Tourism
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo dopravy
Ostatní organizace veřejného
sektoru (CHKO, NP, Lesy ČR,
Drážní úřad atd.)

Partnerství

Veřejný
sektor

Profesní a zájmová sdružení
Sportovní oddíly a kluby

Neziskový
sektor

Kulturní zařízení
Informační centra
Horská služba
Rozvojové agentury
Místní spolky / spolky
ochrany přírody
Místní občané
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Nabídka destinace

Organizace destinačního
managmentu
Marketingová strategie

Aktivace nabídky

Produkty
cestovního ruchu

Jednotná
komunikační strategie
a branding destinace

Spolupráce a partnerství v destinaci
(veřejný, soukromý a neziskový sektor
na národní, regionální a místní úrovni)

DOPADY

Návštěvníci

Podnikatelé

Rezidenti

Veřejný sektor

Zvýšení počtu
přenocování a příjmů
z turismu.

Podnikatelské
příležitosti a konkurenceschopnost.

Nová pracovní místa,
vyšší příjmy a kvalita
života.

Příjmy do veřejných
rozpočtů, regionální
rozvoj.

Zdroj: vlastní zpracování KPMG ČR

Poptávka po destinaci

Destinace (cílové místo)

Členství
Proč být součástí?

Co nabízíme?

Jak se stát členem

Podílení se na rozhodování
organizace

Celkovou koncepci řízení a rozvoje
cestovního ruchu

Efektivní využití financí
- sjednocení investic plynoucích
do reklamy a propagace,
vzdělání,...

Společné fungování, nastavení
komunikace

Být aktivní ve spolku - účast na

Propagaci - web, tiskoviny, projekty

informace do statistik, společně

Úspora financí i práce

Tvorba balíčků služeb - př. Kolo
pro život

Navýšení příjmů

Vzdělání
Sdílení informací

Přílohy

Příloha č. 1: Stanovy spolku / Příloha č. 2: Přihláška

Vyplnit přihlášku
Zaplatit finanční příspěvek

schůzích (1-2x ročně), sdílení s námi
komunikovat, reagovat na dotazníky,
být loajální a diskrétní.

