Poznej naši Silesianku!
- propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst

Poznaj naszą Silesiankę!
- promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych

Cíl projektu: Propagace již vytvořeného přeshraničního turistického produktu - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroegionu Silesia Silesianka s cílem zvýšit návštěvnost 34 objektů na stezce. Záměrem je rovněž spojování stávajících objektů nacházejících se na stezce s důrazem
na obnovení a posílení přeshraničních turistických vztahů (tzv. networking), zvýšení návštěvnosti euroregionu, prodloužení turistické sezony a
přilákání návštěvníků do méně turisticky exponovaných objektů nacházejících se na stezce prostřednictvím společné kampaně propagující přírodní
a kulturní bohatství stezky, placené kampaně v sociálních médiích a realizací venkovních eventů, a rovněž podpora stezky v rámci pořádaných
press-tripů pro sektor cestovního ruchu.
Cel projektu: Promocja już utworzonego transgranicznego produktu turystycznego – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia –
Silesianka w celu zwiększenia liczby odwiedzających 34 obiekty na szlaku. Celem jest również łączenie istniejących obiektów zlokalizowanych
na szlaku z naciskiem na przywrócenie i wzmocnienie transgranicznych relacji turystycznych (tzw. networking) poprzez zwiększenie liczby
odwiedzających Euroregion, wydłużenie sezonu turystycznego oraz przyciągnięcie odwiedzających do mniej eksponowanych turystycznie
obiektów znajdujących się na szlaku poprzez wspólną kampanię promującą walory przyrodnicze i kulturowe szlaku, płatne kampanie
w mediach społecznościowych oraz udział w imprezach plenerowych, a także wspieranie szlaku w poprzez organizację press-tripów dla branży
turystycznej.
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Projekt Poznej naši Silesianku! - propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových místje spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko a
státního rozpočtu ČR

