
Ve Svazu cestovního ruchu Kladské 

pomezí je rodina Bartoň-Dobenín 

členem již od jejího založení. Získa-

la tak možnost nejen prezentace 

aktivit našeho zámku v Novém 

Městě nad Metují, ale také aktuální 

informace z oblasti cestovního ru-

chu. Spolupodílela se i na několika 

projektech této organizace. Rodina 

Bartoň-Dobenín si proto velmi váží, 

že může být členem této organizace.

Joseph Michael Barton Dobenin

majitel zámku 

Nové Město n. Met.

Tajemstvím úspěchu je účelná vy-
trvalost … dovolil jsem si úvodem 
citát, který v podnikání dodává sílu 
nevzdávat to! Jsme dlouholetým 
členem Svazu CR KP. Díky tomu 
získáváme komplexní informace  
o turistickém regionu pro naše ho-
telové hosty. Velkým přínosem pro 
naše klienty je celá řada marketin-
gových nástrojů s propagací našeho 
krásného regionu, které Branka o.p.s 
každoročně zajišťuje. Bez členství  
v této společnosti, bychom obtížněji 
propagovali krásné území Kladské-
ho pomezí.

Přejeme tedy Brance o.p.s. především 
vytrvalost.

Václav Andrejs 
HOTEL TOMMY 
Náchod – Babí
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KDO JSME

Jsme nezisková organizace podporující trvale 
udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území 
regionu Kladské pomezí. Organizace byla 
založena v roce 1997.

CO DĚLÁME

•	 Marketing a komunikace
•	 Spolupráce s institucemi
•	 Tvorba a iniciace produktů  

cestovního ruchu
•	 Osvěta obyvatel ve vztahu  

k cestovnímu ruchu
•	 Poskytování servisu subjektům  

působícím v cestovním ruchu

CO NABÍZÍME

Partnerství STANDARD 
•	 Základní zápis v katalogu ubytování
•	 Mapové podklady celého regionu pro nekomerční použití
•	 360 fotografií celého regionu pro Vaše libovolné nekomerční použití 
•	 Možnost zapůjčení  propagačních stanů v rozměru 6x3m, 3x3m 
•	 Propagační tištěné materiály pro vaše hosty a návštěvníky  

(turistické noviny, letáky, cyklobusy -2x ročně) 
•	 Výrazné slevy na rozšířený zápis v katalogu ubytování a inzerci v turistických novinách.

Partnerství STANDARD PLUS
•	 Partnerství „Standard“ a k tomu 

•	 Prezentace na titulní straně www.kladskepomezi.cz v sekci dolní lišta  
„Prožijte svůj vlastní příběh“ po dobu 1 roku

•	 Uvedení inzerce na Facebooku Kladské pomezí 6x ročně
•	 Prezentace v elektronickém bulletinu v sekci „Nechte se inspirovat“ 4 x ročně
•	 Uvedení názvu nebo loga na www.kladskepomezi.cz v sekci  

„Partneři STANDARD PLUS“ a na pravidelně vydávaných tiskovinách  
(katalog ubytování, turistické noviny)

•	 Sestavení produktového balíčku na míru pro vaše ubytování 
•	 Distribuční servis - dovoz propagačních materiálů 

(2x ročně, před zahájením zimní a letní sezony)
•	 Tiskový servis - sestavení propagačního letáku na míru 

(návrh, grafika, zajištění tisku, distribuce)
•	 Letákový servis - distribuce Vašich letáků na veletrhy CR a IC regionu
•	 Vybavíme vaše zařízení jednorázově drátěnými stojany na tiskoviny

6.000,- Kč/ročně

12.000,- Kč/ročně

Cena se skládá z členského a partnerského příspěvku

Cena se skládá z členského a partnerského příspěvku


