
                                                             
 

 

Turistická asociace Slovácko (TAS) 
vás srdečně zve na 
 

7. regionální konferenci cestovního ruchu Slovácka 

Vinné sklepy Skalák, Skalka 85, Ježov 
Salonek s vyhlídkovou terasou na oblast Chřibů – první podlaží objektu  

(Ježov – směr obec Skalka)    www.sklepskalak.cz 

ve středu 27. března 2019 od 9 hodin 

Téma: Malé cíle všedních dnů aneb Slovácko z jiného úhlu 

 

Program konference: 

 

8.30 Prezence, společná regionální snídaně s ochutnávkou čajů Sonnentor  

 

9.00 Zahájení konference  

 Josef Smetana, předseda spolku TAS 
 

9.10     Novinky z Turistické asociace Slovácko – destinačního managementu 

Zdeněk Šmýd, koordinátor cestovního ruchu TAS 

 

9.20 Slovácko – vize 2019+ 

Lenka Durďáková, tajemnice Regionu Slovácko 

 

9.35    Branding Slovácka - proč je důležitý 

Čestmír Benda, specialista na kreativní komunikaci společnosti Little Greta 

 

9.50 I vesnické muzeum může být vyhledávaným cílem 

Petr Něnička, zakladatel Military muzea Vlkoš 

 

10.20 Novinky z CCRJM - jižní Morava z jiného úhlu 

Pavla Pelánová, ředitelka Centrály cestovního ruchu -jižní Morava 

 

10.45 – 11.10   Přestávka na kávu a čaj 
 

 

11.10 Tradiční netradičně a netradiční tradičně 

Vít Pechanec, jednatel společnosti vyrábějící mobilní hry GEOFUN 

 

11.30 Jak na turisty - destinační marketing v praxi 

Jiří Pilnáček, zakladatel Turistika.cz 

 
 

12.00  Komunikace s klienty - turisty 

  Jan Kratochvíl, vedoucí oddělení IC agentury Czech Tourism 

  

 

12.30  Diskuse k dopolednímu bloku 
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12.45 – 13.45    Oběd – kulinářské umění týmu kuchařů vinného sklepa Skalák  
 

Odpolední blok 

 

13.45 Dobrá interpretace místního dědictví – čemu pomůže 

 Jana Urbančíková, členka Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR 

 

14.10  Novinky z Bylinkového ráje 

Zdeněk Chocholáček, vedoucí turistického cíle Bylinkový ráj Sonnentor 

 

14.30 Slovácký rok – stoletá tradice v novém hávu 

Pavel Růžička, PR konzultant  

 

15.00  Neformální výměna zkušeností a kontaktů, diskuse k odpolednímu bloku 

 

 
 

 

Na setkání se těší  

 

 

Josef SMETANA, předseda spolku TAS 

 

 

Svůj zájem, prosím, potvrďte pomocí přihlašovacího formuláře, který naleznete zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLeRXP0k8keO1y8j6D7A-

dujm5fywJ5bWrpBYE2DvDZGU0XA/viewform 

Účast na konferenci je zdarma. Registraci doporučujeme provést co nejdříve. 

Vzhledem k omezené kapacitě prostor si pořadatel vyhrazuje právo potvrdit 

zájemcům účast nejpozději týden před konáním konference!  
Účastníci si mohou vzít vlastní propagační materiály, bude společné místo pro jejich 

vystavení. 

 

Případné dotazy na e-mailovou adresu:  

zdenek.smyd@slovacko.cz nebo tel. +420 775 004 523 

                                                                 

Financováno: 
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