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PŘIPOJTE SE!

POMŮŽEME!

Vytváříme partnerskou síť
s městy, obcemi, mikroregiony
i podnikateli v cestovním ruchu.
Právě tady můžete najít svého
byznys partnera. Propojováním
a vytvářením vzájemných aktivit
přispějete k funkční platformě
spolupráce.

Máme zkušenosti s tvorbou
turistických produktů, projektů
a vyhledáváním vhodných dotačních titulů a rádi vám předáme
naše zkušenosti. Členové sdružení
získávají plusové body při hodnocení podaných žádostí o dotaci
Olomouckého kraje.

DÁME O VÁS
VĚDĚT!
Můžete počítat s prezentací na
webových stránkách i tištěných
propagačních materiálech, promování vašeho produktu či služby na webu naší cestovní kanceláře i v zahraničí.

STŘEDNÍ MORAVA
Sdružení cestovního ruchu
Horní náměstí 5
772 00 OLOMOUC
info@central-moravia.cz
info@stredni-morava.z
tel.: +420 606 780 178

@centralmoravia

www.central-moravia.cz
www.stredni-morava.cz
www.moraviaforyou.cz

@CentralMoravia

www.olomouctravel.cz

Zlatá farma

O NÁS
Střední Morava - SCR

Jsme tu proto, abychom sdružovali veřejnou a podnikatelskou
sféru s cílem propagovat Střední
Moravu jako turisticky atraktivní
destinaci.
Díky dlouhodobé a efektivní
spolupráci všech našich partnerských subjektů se nám již více
než 10 let daří na Střední Moravu
lákat stále více tuzemských
i zahraničních návštěvníků.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021
Plán aktivit
Pracujeme na nových projektech, jejichž výsledkem budou:
nové webové stránky prezentující atraktivní formou to nejlepší
ze Střední Moravy a členy sdružení
modernizace webových stránek www.moraviaforyou.cz, které slouží
pro účely naší cestovní kanceláře a propagaci produktů našich členů
(pobytové balíčky, výlety, služby)
produktové videospoty na téma "Rodiny s dětmi" a "Cyklo"
vydání nových propagačních materiálů
fam/press tripy - inspekční cesty pro zástupce zahraničních CK,
novináře a influencery
spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje a
Opolským vojvodstvím při vytváření mobilního průvodce (E-turista)
spoluúčast a koordinace v rámci instalace nabíjecích stanic pro
elektrokola (viz str. 3)

Jsme hrdí na stále se zlepšující
image Olomouce a silnější zvuk
turistické oblasti Střední Morava
v celosvětovém povědomí,
a to nejen díky touroperátorům,
novinářům a influencerům,
kterým s individuálním přístupem představujeme naše
highlights v rámci studijních
pobytů, ale také díky intenzivní
propagaci v ČR i zahraničí,
a samozřejmě díky vám - našim
členům.
Do karet nám hrají pozitivní
statistiky, které jsou tím nejlepším důkazem a dokladem naší
úspěšné platformy spolupráce.
Věříme, že společnými silami
budeme i nadále přispívat k dobrému jménu turistické oblasti
Střední Morava, vytvářet kvalitní
produkty cestovního ruchu a
zvyšovat čísla spokojených
návštěvníků.
Úzce spolupracujeme se všemi
články hierarchie cestovního
ruchu – od národní agentury
pro cestovní ruch CzechTourism,
přes Centrálu cestovního ruchu
Olomouckého kraje, mikroregiony, města a obce, až po jednotlivé podnikatelské subjekty
působící v cestovním ruchu.
Nyní je s námi již přes 60 členů!

Moravská stezka
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NABÍJECÍ STANICE
PRO ELEKTROKOLA
2021
Společně s Olomouckým krajem se podílíme na instalaci nabíjecích stanic
pro elektrokola napříč Střední Moravou. Naším cílem je umožnit cykloturistům si dobíjet elektrokola podél nejfrekventovanějších cyklistických
stezek a tras a na oblíbených turistických místech. V současné době je již
nainstalováno okolo 20 nabíjecích stanic a pokračujeme dál.

CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
FOTOGRAFIÍ
mega.nz
Naši členové mají přístup do fotobanky sdružení, která je online k dispozici
kdykoliv a odkudkoliv. Využívejte výhod členství, stahujte fotografie a
použijte je k vaší propagaci! Fotobanku neustále rozšiřujeme a nakupujeme
nové fotografie.

Chybí vám profesionální fotografie některého turistického cíle?
Dejte nám vědět, nové fotografie rádi zajistíme!

CYKLOTURISTIKA,
PRODUKTY, MARKETING
Pracovní skupiny
Členové sdružení se zapojují do platformy spolupráce koordinující
aktivity v rámci cykloturistiky, tvorby nových produktů i marketingu.

Chtěli byste něco změnit, zlepšit, vytvořit? Staňte se součástí našeho týmu
a nakopněme společně cestovní ruch na Střední Moravě!
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EFEKTIVITA DMO
STŘEDNÍ MORAVA-SCR

Sladovna Apartments

Přínosy pro veřejné rozpočty
Bylo prokázáno, že každá 1 Kč vynaložená na činnost DMO Střední
Morava - Sdružení cestovního ruchu, vyvolá zvýšenou spotřebu
zahraničních a domácích turistů / jednodenních návštěvníků,
která vygeneruje přibližně 6-7 Kč do veřejných rozpočtů.
Posouzení efektivity činnosti Střední Morava - SCR zpracoval v roce 2019
Mgr. Ondřej Špaček (CE-Traffic).
Long Story Short

STŘEDNÍ MORAVA
V ČÍSLECH
Návštěvnost turistické oblasti

2014
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2015
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Hotel Arigone

319 915

HOSTÉ

345 817

2017

Vývoj návštěvnosti – hostů
v turistické oblasti Střední Morava
v hromadných ubytovacích zařízeních
2014–2019.
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PŘENOCOVÁNÍ
Vývoj návštěvnosti – přenocování
v turistické oblasti Střední Morava
v hromadných ubytovacích zařízeních
2014–2019.

300 000

400 000

500 000

2014

746 860

2015

761 593

2016

834 560
889 345

2017
2018

952 304

2019

1 017 911

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000 1 250 000

04

Hotel Alley

