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DESTINÁCIALIPTOVZakladajúci členovia Klastra LIPTOV

� partnerstvo súkromného a verejného sektora
� zakladajúci členovia – najvýznamnejší aktéri cestovného ruchu regióne LIPTOV

� otvorené združenie pre vstup ďalších členov



DESTINÁCIALIPTOVPrečo región LIPTOV ?

Región LIPTOV – historický región verzus nová, moder ná turistická destinácia

� slovenská turistická destinácia číslo jeden – v zime aj v lete

� jeden z turisticky najrozvinutejších a najnavštevovanejších regiónov Slovenska, 
najnavštevovanejší región Žilinského kraja

� podľa schválenej „Regionalizácie cestovného ruchu“ (2003) – je Liptov regiónom 
medzinárodného významu

� Liptov - prirodzený región - historicky daný� Liptov - prirodzený región - historicky daný

� vysoká koncentrácia významných aktérov 
cestovného ruchu na Slovensku –
zvučné mená - silné značky

� zrealizované najvä čšie investície do infraštruk-

túry cestovného ruchu na Slovensku



Ing. IVETA NIŇAJOVÁ
Liptovský Mikuláš, 26.9.2008



DESTINÁCIA LIPTOVÚloha Ministerstva hospodárstva SR – napĺňanie štátnej politiky CR

Štátna politika bude vnímať a podporovať cestovný ruch s dodržiavaním 4 zásad:

1. Cestovný ruch je nástrojom podpory zvyšovania konkurencieschopnosti so zámerom zvýšenia
podielu devízových príjmov z aktívneho zahraničného cestovného ruchu na HDP zo súčasných 
2,7 % na 4,0 % v roku 2013 a zvýšenie počtu prenocovaní,

2. Cestovný ruch je nástrojom rozvoja zamestnanosti a flexibility pracovných trhov – rast počtu 
zamestnancov a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov vzdelávaním.

3. Cestovný ruch je prostriedkom regionálneho rozvoja a rozvoja podnikania – budovanie regionálnej
štruktúry riadenia cestovného ruchu, 

4. Cestovný ruch je nástrojom prezentácie a propagácie Slovenska –
tvorba regionálnych produktov a ich účinný marketing.



DESTINÁCIA LIPTOVRegión Liptov inšpirovaný zahraničím - destinačný manažment v Liptove

Región Liptov podľa vzoru zahraničia nastúpil trend budovania regionálnej 
organizačnej štruktúry zdola nahor – trend tzv. destina čného manažmentu cez tzv. 
organizácie destinačného manažmentu alebo destinačné spoločnosti, ktorý prispieva k:
• spolupráci podnikateľov a verejného sektora,
• združovaniu finančných prostriedkov na spoločné aktivity v prospech celku – regiónu –

najmä na propagáciu a marketing regiónu (destinačný marketing),
• aktívnom spolupodieľaní sa na rozvoji destinácie, 
• zvýšeniu miery koordinácie rozvojových aktivít,• zvýšeniu miery koordinácie rozvojových aktivít,
• zvýšeniu miery identity s regiónom,
• postupnému zvyšovaniu kvality života a ekonomického blahobytu.



DESTINÁCIALIPTOVCestovný ruch – regionálny nástroj v boji proti hosp odárskej kríze

Efektívne organiza čné štruktúry v regiónoch v modernom cestovnom ruchu –
koordinácia rozvoja turizmu

spojenie VEREJNÉHO a SÚKROMNÉHO sektora – každý plní svoju úlohu –
súkromný sektor udáva smer

Ekonomické dopady turizmu na región:      Ekonomické dopady turizmu na región:      
� rast zamestnanosti - priamo v cestovnom ruchu, v nadv äzujúcich odvetviach
� rast HDP
� rast devízových príjmov – výdavok na turistu
� rast da ňových príjmov – daň z nehnuteľností, daň z príjmu PO a FO podnikateľov, daň z 

príjmu zamestnancov, daň z ubytovania, DPH
� zvýšenie životnej úrovne obyvate ľstva
� inovácie a regionálny rozvoj



DESTINÁCIALIPTOVStrategické ciele Klastra Liptov

1. vytvoriť z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu

2.    zvýšenie návštevnosti regiónu Liptov do roku 2013 na dvojnásobok 
hodnoty v roku 2007 (350 tis. návštevníkov       700 tis.) 

3. ponuka atraktívnej a širokej ponuky produktov cestovného ruchu, ktoré   
poskytnú návštevníkovi jedinečné zážitk

4. vytvorenie silnej značky regiónu s pozitívnym imidžom výrazne odlíšiteľnú 4. vytvorenie silnej značky regiónu s pozitívnym imidžom výrazne odlíšiteľnú 
od iných regiónov

„Turistický ruch na Slovensku má veľký potenciál“.   

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Edward C. Prescott 
na tohtotýždňovej prednáške v Bratislave na Ekonomickej univerzite 

www.ekonomika.etrend.sk



DESTINÁCIA LIPTOVZnačka regiónu LIPTOV - najvä čšia prírodná aréna na Slovensku - jedine čnos ť Liptova

„liptovská“ aréna –
veľké prírodné ihrisko

lúky, pasienky

Vysoké Tatry

červená farba –

�región Liptov od roku 2008  - prvý región cestovného ruchu na Slovensku, ktorý sa  
aktívne začal prezentovať pod jednotnou marketingovou značkou

lúky, pasienky

Nízke Tatry

červená farba –
dynamika regiónu

Červená, výrazná a ľahko zapamätate ľná „aréna“

� aréna/ veľké prírodné ihrisko medzi Západnými 
(Vysokými) a Nízkymi Tatrami, kde si návštevník môže 

počas 365 dní  v roku vybrať z bohatej ponuky atraktivít a 
na vlastnej koži zažiť  veľké množstvo zážitkov



DESTINÁCIALIPTOVČo robí regionálna DMO

� kompletný marketing destinácie
� spolutvorca imidž, vonkajšej a vnútornej PR destinácie
� zber dát/ informácií (v spolupráci s partnermi)
� prieskum trhu a štatistické zisťovanie
� informačný servis na oficiálnej webstránke destinácie
� produktový manažment - podpora tvorby a rozvoja kľúčových

� spolutvorca a garant oficiálnej marketingovej a komunikačnej stratégie
destinácie 

� produktový manažment - podpora tvorby a rozvoja kľúčových
destinačných produktov, pomoc s ich uvedením na trh

� management kvality 

� koordinátor rozvoja CR v destinácii - svojimi profesionálnymi znalosťami a
skúsenosťami analyzuje situáciu a navrhuje riešenia

� platforma spolupráce s partnermi - kompetentný partner 
� vzdelávacie programy
� osveta verejnosti - pôsobenie na vzťah obyvateľstva k CR



MARKETING NA DOMÁCOM TRHU „Liptov víta Slovákov“

� letná bilboardová kampa ň “LIPTOV víta Slovákov” - od júna 2009
� najvyššia priorita na domácom trhu - upev ňovanie pozície Liptova ako 

lídra na slovenskom trhu cestovného ruchu
� domáci návštevník  - domáci cestovný ruch - motor rozvoja  � domáci návštevník  - domáci cestovný ruch - motor rozvoja  

príjazdového zahrani čného cestovného ruchu 
� BA až KE hlavné dopravné ťahy – 3 mesiace po 20 bilboarodov



DESTINÁCIALIPTOVMarketing na zahrani čných trhoch

Česko a Po ľsko priorita (2009 – 2010)

� cieľom práce Klastra Liptov na zahraničných trhoch - podnecovanie získavania
povedomia o Liptove ako modernej turistickej destinácii v strednej Európe, 
udržiavanie si stálych  a získavanie nových návštevníkov 

� aktívna spolupráca so zahraničnými zastúpeniami SACR na zdrojových trhoch 
pre Liptov - ČR, PL, Maďarsko



DESTINÁCIA LIPTOVNovinky regiónu – LIPTOV Region Card

� turistická zľavová karta - moderný, spoločný regionálny produkt
� prvá a jediná karta svojho druhu na Slovensku – každoročne verzia leto a zima
� „viac dovolenky za menej peňazí“

Výhody LIPTOV Region Card :

� atraktívne zľavnené vstupy (10-50%) na 
najvä čších atrakcií a výletných miest regiónu najvä čších atrakcií a výletných miest regiónu 

� atraktívne zľavy (10-20%) na služby 
partnerských gastronomických zariadení

� tlačený Sprievodca ako neoddeliteľná súčasť 
každej LIPTOV Region Card – možnosť výhodne si 
„poskladať“ dovolenku podľa svojich želaní

Štart predaja karty:
Júl 2009



DESTINÁCIA LIPTOVNovinky regiónu – centrálny rezerva čný systém ubytovania

� rezervačné okno prístupné zo všetkých webstránok členov Klastra (8)
� v súčasnosti v ponuke cca 300 ubytovacích zariadení z regiónu 



LIPTOV – NAJVA ČŠIEPRÍRODNÉ IHRISKO NA SLOVENSKUPráca s médiami 

Profesionálne služby regiónu pre médiá

� mediaservis Klastra Liptov - poskytovanie aktuálnych informácií z destinácie Liptov
na domáce a zahraničné médiá

� tlačové správy,  tlačové konferencie, odborné a PR články, prezentácie regiónu   
v rámci infociest pre zahraničných novinárov



� tlačová konferencia v Prahe – máj 2009 - propagácia letne j
dovolenky na Liptove a turistickej z ľavovej karty



DESTINÁCIA LIPTOV

� uverejnené tla čové správy a PR články  – letná sezóna 2009 



� týždenník 
Markíza

� týždenník TREND 
� mesačník VOYAGE/ PL



Výstavy, ve ľtrhy, prezentácie 

Prezentácia Liptova na domácich a zahrani čných výstavách

� aktívna účasť Klastra Liptov na výstavách, prezentáciách,
workshopoch, infocestách pre zahraničných novinárov a touroperátorov

� cieľ: zviditeľnenie destinácie a upútanie na jej ponuku ako atraktívnej a 
„živej“ dovolenkovej destinácie so všetkými jej atraktivitami - komplex zážitkov pod
jednou „strechou“jednou „strechou“



Výstavy a prezentácie - leto 2009

Slovenský de ň v Krakowe

Folklórny festival 
Východná



DESTINÁCIA LIPTOVOstatné aktivity Klastra

� elektronický marketing (e-marketing) – prezentácia destinácie Liptov na 
internete www.visitliptov.sk

� propagačné a informačné materiály
� komunikácia  Klastra Liptov s „regiónom“ 

Región LIPTOV – „Spolu sme silnejší“.



DESTINÁCIA LIPTOV Destinácia Liptov

Slovensko v plnej kráse.
U nás ste vždy vítaní.

Tešíme sa na Vás!
Aj v lete 2010. Aj v lete 2010. 

Kontakt: 
• Ing. Ján Gemzický - výkonný riaditeľ

Klaster LIPTOV- organizácia destinačného manažmentu 
Liptovský Mikuláš/ Slovensko

www.visitliptov.sk, www.klasterliptov.sk


