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Bratislava, 24. apríla 2012. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) bola partnerom populárnej akcie
vydavateľstva detskej literatúry EGMONT v pražskej ZOO. Na sobotňajšom podujatí SACR s letnou ponukou
turistických atraktivít oslovila veľmi dôležitú cieľovú skupinu pre príjazdový cestovný ruch Slovenska, rodiny
s deťmi.
Načasovanie akcie pred letnou sezónou bolo pre propagáciu letných noviniek a zaujímavých letných
destinácií v rámci Slovenska ideálne. Pražská ZOO v Tróji je navyše najnavštevovanejšou voľnočasovou
atrakciou v Českej republike s priemernou dennou návštevnosťou 13 000 ľudí.

Zahraničná zástupkyňa SACR v Českej republike Klára Badinková informovala návštevníkov podujatia o
najpopulárnejších turistických regiónoch Slovenska. Svoju zástupkyňu na podujatí mala aj najžiadanejšia
slovenská destinácia Vysoké Tatry. Najväčší záujem bol tradične o možnosti aktívnej dovolenky, tipy na
menej náročnú turistiku na horách, cykloturistické trasy, termálne kúpaliská, hrady a zámky, jaskyne, detské
atrakcie a ďalšie možnosti pre voľnočasové aktivity vhodné pre deti. Z propagačných materiálov bol dopyt
najmä po turistickej mape Slovenska.
Na hlavnom pódiu získala zahraničná zástupkyňa SACR priestor na propagáciu rodinnej dovolenky na
Slovensku. Vyzdvihla najmä termálne kúpaliská a aquaparky, cyklistiku, rozprávkovú dedinku Habakuky na
Donovaloch, lanové a bobové centrá na Slovensku, zaujímavé podujatia na hradoch a zámkoch vhodné pre
rodiny s deťmi. Prezentáciu doplnili svojimi vystúpeniami sokoliari zo skupiny Sv. Bavona, do ktorých
zapojili aj deti z hľadiska.
Slovensko malo na podujatí exkluzivitu jedinej zahraničnej krajiny, ktorá sa na podujatí prezentovala.
Spoločnosť Egmont patrí medzi najväčších vydavateľov detskej literatúry v Českej a Slovenskej republike. Od
svojho založenia využíva rôzne formy vzájomnej komunikácie so svojou cieľovou skupinou - rodičmi a deťmi.
Organizuje napríklad bál princezien na zámku Konopiště, Princeznomániu na Bojnickom zámku a na hrade
Červený Kameň.
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