Tatry mountain resorts, a.s.

Štatistika prelyžovaných dní v Tatrách nielen pre súťaživých
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (16. marec 2011) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.
opäť inovatívna, zaviedla atraktívnu službu – štatistiku prelyžovaných dní.
V lyžiarskych strediskách, ktoré prevádzkuje spoločnosť TMR sa rozhodli podporiť v ľuďoch
súťaživosť. Vďaka
najmodernejšej technike turniketového systému SKIDATA 370 a
vzájomnému prepojeniu systémov v tatranských strediskách je možné sledovať pohyb a využitie
skipasov na všetkých dopravných zariadeniach. Od januára bola nová služba sprístupnená online na
webovej stránke www.skiline.cc, na ktorú sa dá dostať aj cez webstránky stredísk.
Postačí, keď sa lyžiar zaregistruje na www.skiline.cc a zadá číslo svojho skipasu. Prehľadný
diagram nadmorskej výšky umožňuje zobraziť prejdené výškové metre počas lyžovačky a tiež ukázať
počet lanoviek, vlekov, ktorými sa lyžiar prepravoval a najmä prelyžované kilometre. Zároveň je
možné tiež zdielať a porovnávať si výsledky s priateľmi na portáli Skiline a zistiť či sa lyžiar
nenachádza v TOP 100 s počtom prelyžovaných kilometrov...
„Službu využívajú najmä mladí ľudia a lyžiari, ktorí trávia na tatranských svahoch veľa voľných
chvíľ“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.
Služba je prístupná pre štatistiky v strediskách - JASNÁ Nízke Tatry – Chopok Sever, Chopok Juh,
VYSOKÉ TATRY - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, ako aj pre ďalšie partnerské strediská
PARK SNOW Donovaly, Štrbské Pleso, Veľká Rača.

Spoločnosť Tatry mountain resorts a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke
Tatry a hotely Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica a
Grandhotel Starý Smokovec. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do uvedených stredísk vyše 70
mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch.

