Setkání poskytovatelů
služeb v cestovním ruchu

úterý 16. 6. 2015 od 9.00 v Kuksu
Oblast mezi Dvorem Králové a Jaroměří, to není jen Hospital Kuks, zoo, pevnost Josefov či Labe.
To je celá řada další atraktivních památek, možností a aktivit, o kterých možná ani
vzájemně nevíme.
Ročně k nám přijíždějí tisíce turistů. Víme, co je nejvíce láká a co jim naopak nejvíce chybí ? Jak
to udělat, aby u nás pár dní zůstali a utratili v našem regionu nějakou tu korunu nebo euro navíc?
Naše neformální setkání si neklade za cíl žádné vzdušné zámky. Rádi bychom se s Vámi setkali
a vyměnili si nejen kontakty, ale především zkušenosti z úspěšných projektů a vlastní praxe.
Zajímají nás Vaše názory a podnikatelské záměry v oblasti cestovního ruchu. Chceme znát
všechny možnosti, které můžeme turistům nabídnout a ve spolupráci s Vámi připravit takové
produkty, které celou lokalitu nejen zatraktivní, ale pomůžou i vašemu podnikání.
Přijeďte načerpat inspiraci nebo najít partnera pro svůj podnikatelský záměr právě do Kuksu,
místa, kde se za poslední roky podařilo úspěšně dokončit 17 projektů. Další se připravují, zapojíte
se do jejich realizace?
Registrujte se do 15. 6. 2015 prostřednictvím odkazu http://goo.gl/forms/CAc05ZhQ8f
Účastnický poplatek 200 Kč. Akce není financována z žádného dotačního programu. Poplatek zahrnuje
pouze nezbytné organizační zabezpečení, občerstvení v průběhu akce, oběd v nově otevřené restauraci
Baroque a prohlídku Hospitalu Kuks.
Kde zaparkovat. Využijte prosím záchytné parkoviště u vjezdu do obce (u fotbalového hřiště).
Pro účastníky akce je parkování zajištěno zdarma po předložení této pozvánky.

zkuskuks.cz

Program
Setkání poskytovatelů služeb
v cestovním ruchu
úterý 16. 6. 2015 od 9.00 v Kuksu
8:40

prezence účastníků

9:00

Úvodní slovo
Jiří Beran, starosta obce Kuks,
Ing. Martin Puš, vedoucí projektový
manažer Revitalizace KUKS, o. p. s.

9:15

9:30

9:50

Kuks: nabídka služeb a spolupráce
Ing. Veronika Tomková,
vzdělávací a projektová manažerka
Revitalizace KUKS, o. p. s.
Máme vám co nabídnout
Jana Mikysková, odborná referentka
městského informačního centra
a Mgr. Eva Hronešová, manažerka
cestovního ruchu a propagace
město Dvůr Králové nad Labem
Dotace z EU pro podnikání
v cestovním ruchu
Centrum evropského projektování, a. s.

10:10

Nabídka zoo na sezónu 2015
a vize do budoucna
Ing. Jaroslav Hyjánek,
zástupce ředitele
ZOO Dvůr Králové

10:30

Labská cyklostezka – zkušenosti a plány
Luboš Tuzar
starosta města Smiřice

10:50

MAS Královédvorsko – Evropské dotace
pro Dvůr Králové a okolí
Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka
MAS Královédvorsko

11:10

Diskuze

12:00

Oběd

13:30

Návštěva Hospitalu Kuks
Prohlídka prostor, kam se běžný
turista nedostane

14:30

Plánovaný konec akce

zkuskuks.cz

