
Vážení členové a partneři DMO Moravský kras a okolí! 
 
  
Dovolte mi nejdříve poděkovat za to, že jste se rozhodli spolupracovat s námi. Věřím, že se 
jedná a bude jednat o spolupráci výhodnou pro obě strany. 
  
Současně bych se Vám ráda představila – jmenuji se Petra Krylová a od 1.7. jsem nastoupila 
jako manažerka Destinační oblasti Moravský kras a okolí. S mnohými s Vámi jsem již byla 
v osobním kontaktu, s dalšími se zanedlouho určitě uvidíme. 
  
Tímto bych také ráda zahájila pravidelný - min. každé dva měsíce - newsletter, tak abyste byli 
všichni dostatečně informováni o dění v destinaci a případně se neváhali na mě obrátit 
s dalšími podněty. 
  
Dění v DMO červenec/srpen 2022 
1. Doplnění žádosti o certifikaci DMO jako oblastní organizace destinačního managementu ze 
strany státní příspěvkové organizace Czechtourism. Uzávěrka odevzdání přepracované 
žádosti je 30.9. Předpokládané vyřízení žádosti je do konce roku 2022. 
  
2. Aktivní oslovování a získávaní nových členů/partnerů – současný stav (1.9) je 57 
členů/partnerů (seznam k dispozici: https://www.moravskykras.eu/partneri) 
  
3. Aktivní komunikace s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava – zahrnutí DMO do 
plánování marketingových aktivit ze strany CCRJM. 
  
4. Průběžně aktualizovaný web https://www.moravskykras.eu  (akce, členové, strategické 
dokumenty). 
  
5. Aktivní vytváření příspěvků na sociálních sítích: 
FB https://www.facebook.com/Moravskykras.eu - zvýšení dosahu FB stránky cca o 220% 
oproti předchozímu období na 24 311 uživatelů v období 7-8/22. Až budete vytvářet vlastní 
příspěvky, prosím o označení, že jste součástí DMO – stačí nás označit jako 
@moravskykras.eu. Prosím rovněž o sdílení našich (pro vás zajímavých) příspěvků.  
INSTAGRAM https://www.instagram.com/moravsky_kras_a_okoli/ - vytvořen 14.8, k 6.9 
existuje 34 sledujících, prosím šíření informace o IG profilu i vašimi komunikačními kanály.  
  
6. Návrh vlastního propagačního materiálu DMO Moravský kras a okolí – vytvořili 
jsme vhodný text k jednotlivým turistickým zajímavostem. Nyní zpracováváme grafické 
řešení s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava. Poté předáme do tisku a následně 
chystáme distribuci k vám ihned po jejím vydání, nejpozději však před začátkem turistické 
sezóny 2023. 
  
Plánované projekty/akce 
Chtěli bychom se jako DMO Moravský kras a okolí účastnit největších událostí v destinaci.  
4.9. byli jsme přítomni na Dožínkové slavnosti ve Vískách  
20. - 23.10. budeme přítomni na veletrhu cestovního ruchu Go a Regiotour v Brně. Pult DMO 
Moravský kras a okolí bude součástí prezentace Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.  



  
Setkání všech členů/partnerů DMO 
Na podzim 2022 proběhne setkání všech členů a partnerů DMO, v dostatečném předstihu 
obdržíte pozvánky prostřednictvím e-mailu. 
  
Děkuji Vám za pozornost a v případě, že byste si přáli mně cokoliv sdělit, stačí odpovědět na 
tento e-mail J 
  
Přeji Vám dobrý start do podzimních měsíců! 
  
Petra Krylová 
--  
DMO Moravský kras a okolí, z.s. 
www.moravskykras.eu 
 
 
 
 
 
 


