Partneři
Kladské pomezí

Spolupráce na společných produktech CR. Například bratři Čapkové atp.

Poskrkonoší

Spolupráce na společných produktech CR. Kooperace v marketingových činnostech - především region královedvorska

Adršpašsko-teplické skály

Prodej vstupného a parkování skalní město, společné pradukty CR

DMO Broumovsko

Spolupráce na společných produktech CR.

Svaz měst a obcí Krkonoše

Spolupráce na společných produktech CR. Kooperace v marketingových činnostech

Královehradecká krajská DMO

Koordinace marketingových akivit

Subjekty s nabídkou na kartě hosta
Státní lázně Janské Lázně

Nabídka slev na služby, pro turisty spíše ve vedlejší sezóně

Areál Mladé Buky

Prodej služeb skrze eshop DMO, nabídka slev pro turisty a místní

Mebys

Možnost využít trutnovských sportovišť. Konkrétní nabídka je na radě města Trutnova vždy k aktuálnímu období dle
předpokládaného vytížen sportovišť

Lanovka na Sněžku

Sleva až 30%, možnost rezervace vstupného na konkrétní čas

Bret

Spolupráce potvrzena, konkrétní nabídku stále řešíme

Stachelberg

Možnost rezervace vstupného na konkrétní čas, vstupné zakoupené online bude cenově zvýhodněné, kdy zůstává současná
výše vstupného a standardní vstupné v příštím roce zdraží minimálně o 20,- Kč

KRNAP

Sleva na vstupném do muzeí KRNAP a možnost propojení s databází parkovacích míst

Farmapark Muchomůrka

Sleva na vstupném ve vybraných časech + online nákup vstupenky pro držitele karty

SVČ

Sleva na aktivity ve vybraných termínech

Grund

Spolupráce formou nabídky služeb na eshopu DMO, především na golf a právě budovaný wellness

Skiresort

V tuto chvíli probíhá stále diskuze nad obsahem spolupráce. V nabídce je správa webshopu včetně helpdesku zdarma, sleva
na letní tourpass a sleva na skipas.

Stezka korunami stromů Krkonoše

V letní sezóně sleva na tobogán, mimo letní měsíce sleva na vstupném a nabídka vstupného na eshopu DMO

Akceptační místa BaRock card

Broumovsko má zasíťovaná místa jako Broumovský klášter, vstupy do skal apod. pro akceptaci BaRock card. Výše jednotlivých
slev se bude diskutovat

Parkoviště Malá Úpa

Termínál parkoviště je schopen akceptovat QR kód. Možná dohoda s obcí dle sezóny.

Parkoviště a parkovací dům Pec pod Sněžkou

Možné online zakoupení parkovného, ve vedlejší sezńě pak možné parkování zdarma

Retropark sejfy

Nabídka služeb na eshopu DMO, možnost nabídky pernamentky pro místní občany a rezervace vstupného v případě omezení
počtu návštěvníků

Hotel Aurum

Nabídka služeb na eshopu DMO, možnost slev na vstupy do bazénu, wellness, trampolínového centra a dalších chystaných
aktivit

Muzeum Žacléř

Nabídka vstupného na eshopu, sleva ze vstupného až ve výši 50%

Pecr

Sleva na wellness dle aktuální vytíženosti, prodej wellness online

Aparthotel Svatý Vavřinec

Sleva na wellness a do restaurace až 20% dle aktuální vytíženosti, prodej online

Trautenberk

Sleva na prohlídku pivovaru a do restaurace

Jednání o poskytnutí slevy dále probíhají
Gemec

čekáme na konání správní rady. Pak by byla poskytnuta sleva ze vstupného + online prodej pro držitele karty

Adršpach a Teplice

Jednání nyní pozastavena, čeká se na výsledky online prodeje vstupného a parkoviště, které se nyní spustilo

Budeme iniciovat jednání
Polský NP
Zoo Dvůr Králové
Arado - Kamienna Gora
Park miniatur - Kowary
Štolne kowary
Atraktivity v Karpaczi
Atraktivity ve středních Krkonoších

Personální kapacity a současná situace nám zatím neumožnila jednání s těmito potenciálními partnery

