Tisková zpráva Vydavatelství KAM po Česku
Anketa „Informační centrum roku“
aneb
oblíbené turistické informační centrum České republiky.

PRAHA 7. 7. 2017 (10.00 hod.) - Ročník 2017 prestižní ankety „Informační centrum roku“, jehož
vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem
Vydavatelství KAM po Česku, má za sebou první čtvrtinu. Průběžné výsledky potvrzují nejen
nebývale velký zájem veřejnosti, ale také velký souboj na prvních místech.
Podmínka - hlasovat z jedné IP adresy s možností dát hlas maximálně jednomu TIC v jednom
ze čtrnácti krajů ČR, dala anketě zcela nový rozměr. V minulosti mohl hlasovat každý zaměstnanec
každého města z jedné IP adresy, což dávalo jednoznačnou výhodu vždy „těm“ větším. V praxi to
nově ale znamená, chci-li hlasovat a z IP adresy města to již nejde, mohu hlasovat ze soukromé IP
adresy, prostřednictvím mobilních dat ve svém chytrém telefonu, nebo se spoléhat na hlasování
veřejnosti.
Celkem 422 certifikovaných turistických informačních center se po první čtvrtině ankety
rozdělilo do několika skupin. Například na skupinu TIC, která využila možnosti svého představení
prostřednictvím detailu v kartě TIC, což jim dává nespornou výhodu nad informačními centry, která tak
neučinila. Projevila se také schopnost účinné komunikace TIC s veřejností prostřednictvím www
stránek, sociálních sítí, či e-mailů.
Do dnešní desáté hodiny zaznamenala úvodní stránka ankety 11 510 unikátních návštěv
a celkem bylo rozděleno 6 855 hlasů. Nejvíce hlasů bylo odevzdáno v kraji Královéhradeckém,
nejméně pak v Hlavním městě Praha. Na zatím průběžných, tedy pomyslných třech medailových
místech jsou Informační centrum Domu kultury Ostrov, Informační středisko město Jindřichův
Hradec a Regionální turistické informační centrum Kostelec nad Orlicí.
Anketa „Informační centrum roku 2017“ (www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku) končí
31. srpna 2017.
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