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Praha chystá pivaĜskou ofenzivu.
ýeské turisty láká na pivní
gastronomii
Nedostatek tuzemských turistĤ chce Praha vyĜešit po þesku
- pĜilákat je na pivo. V rámci nové kampanČ nabídne
výhodné ubytování, pivního prĤvodce a slevové kupony do
vybraných pražských pohostinství. "V Praze se vaĜí 20
rĤzných druhĤ piva," lákají pivovarníci.
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Pihlásit

Praha chce domácí turisty p ilákat na pivní gastronomii.
Pražská informa ní služba (PIS) proto 27. íjna zahájí
kampa za zhruba milion korun. T i desítky hotel p i ní
do konce listopadu nabídnou ubytování za výhodnjší
ceny. Turisté obdrží speciálního pivního prvodce, mapu
a kupony, za nž dostanou ve vybraných podnicích piva
zdarma, dárky i volné vstupy. Na tiskové konferenci to
dnes uvedli zástupci PIS, minipivovar a hotel.
V Praze je podle marketingové editelky PIS Kateiny
Pavlitové v souasné dob zhruba 25 minipivovar a
stále p ibývají nové. "Momentáln se v Praze vaí na 20
rzných druh piva, což bylo dív úpln nemyslitelné," uvedl prezident
eskomoravského svazu minipivovar Jan Šurá.

Pivní festival, ilustran
foto: HN - Libor

Zatímco ješt v polovin 90. let minulého století byla pivní nabídka v Praze
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tvo ena pouze ležákem, dnes je nabídka díky trendu minipivovar
mnohonásobn širší.
Pivní pestrost v eské metropoli je dnes podle Šurán jedna z nejvtších v
Evrop. Zárove se výrazn zvýšila pivní kultura v pražských hospodách a
restauracích. "Pivo se za$íná dostávat na tu úrove%, kde by mlo být, kam
jsme ho bohužel 40 let trochu zašlapávali," poznamenal. Do Prahy nap íklad
již dnes tém nejezdí výpravy mladých Brit kte í do eské metropole p ed
pár lety ve velkém potu sm ovali za vidinou levného alkoholu a noního
života.
Online reklamu pro Prahu nakoupí MediaCom, kampa se rozjede v íjnu &t' te

ZDE

Pro objednání noclehu v rámci akce bude zájemcm sloužit formulá na webu
www.doprahyzapivem.cz. Po p íjezdu si v hotelu vyzvednou tištného pivního
prvodce Prahou a kuponovou knížku. V prvodci najdou tipy, které pivnice,
pivovary, pivní bary i pivní lázn mohou v Praze navštívit.
Kuponová knížka zahrnuje na ty i desítky speciálních nabídek. V jejich rámci
lidé dostanou ve vybraných podnicích za svou útratu pivo navíc zdarma, dárek
i budou moci podniknou zdarma exkurzi do pivovaru.

Hotely chtČjí víc domácích turistĤ
Podle Otakara Johna z Asociace hotel( a restaurací R p espává v
pražských hotelech oproti srovnatelným turistickým destinacím v zahranií
stále velmi málo domácích turist, akoliv v posledních letech jejich podíl
roste. Z roních zhruba 13,5 milionu p enocování v Praze p edstavuje eská
klientela jen desetinu.
Nap íklad ve Vídni tvo í rakouští hosté tvrtinu a v Berlín Nmci 60 procent
hotelových klient. Podobná kampa by mla pomoci nalákat eské
návštvníky do Prahy.
Vinohradský pivovar mže být nejvtší svého druhu v Praze - &t'te ZDE
")ada našich $lenských hotel pišla s velmi zajímavými nabídkami," podotkl
John. Jedním z dvodu naasování kampan na konec íjna a listopad je
podle nj skutenost, že hlavní turistická sezona již skonila. Do akce se
zapojí okolo t í desítek t í až ptihvzdikových hotel.
Slevy by mohly dosahovat 30 až 40 procent z cen bžných v tomto období a
budou se pohybovat podle kategorie hotelu a destinace zhruba od 900 do
2500 K vetn snídan.
Auto"i: #TK
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Aktualizováno

Od ledna nahradíme Opencard novými kartami,
plánuje konþící vedení Prahy
Nový pivovar s tisíciletou tradicí: PĜíbČh
úspČchu BĜevnovského klášterního pivovaru
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