Zápis z jednání komise cestovního ruchu dne 15.11.2017

Místo konání: Informační centrum v Městské knihovně
Účast: dle prezenční listiny

Téma jednání:
•

•
•

•

•
•
•

Rezervační systém v infocentru – Pořízení vlastního rezervačního systému komise
vyhodnotila jako nevhodné řešení. Většina ubytovaných vyhledává na běžně dostupných
serverech jako např Booking.com.. Postačí možnost přístupu na internet nebo individuální
pomoc pracovníkem infocentra při vyhledání vhodného ubytování.
Setkání ubytovatelů. Ubytovatelé chtějí lepší přehled akcí na internetu, vstupenkadecin.cz
jim nevyhovuje, preferují kalendář akci.
Navigační systém na okrajích města a v ulicích je zastaralý. Komise doporučuje začít hledat
inovativní a komplexní řešení. Doporučuje problematiku konzultovat s městským
architektem.
Členství města ve správně radě OPS České Švýcarsko – komise má eminentní zájem, aby se
člen vedení města stal členem správní rady. Komise shledává, že OPS svůj závazek vůči
Děčínu nesplňuje na 100% (malá propagace, skoro žádný marketing) a tak souhlasí se
snížením finanční podpory.
Komise chce zvýšit počet akcích o víkendech a tak nalákat víc turistů do Děčína.
Komise nesouhlasí s návrhem účastnit se aktivit Města Otakarova.
Komise navrhuje, aby se zavedla akce např. Podzimní Děčín, jehož součástí bude i Tyršův
Děčín.

Oddělení cestovního ruchu informovalo komisi o převzetí turistických informačních center a jejich
provozu. O chystané úpravě otevíracích hodin a úspěchu v soutěži o nejlepší turistické informační
centrum v kraji, kde se naše centrum umístilo na 3. místě z celkového počtu 27. Oddělení
informovalo také o spolupráci na Koncepci cestovního ruchu pro České Švýcarsko se společností
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a ukázalo se, že jsme městem s velmi aktivním
přístupem k propagaci a marketingu v oblasti cestovního ruchu. Agentura chce Děčín dávat za příklad
ostatním městům. OPS České Středohoří připravuje inrteraktivní kiosek v cyklopointu u přístaviště
dopravních lodí.
Příští zasedání komise se uskuteční v polovině měsíce února.

Zapsala:
Olga Ševčenko

Předseda komise:
Jaroslav Hrouda, v.r.

