Tatry mountain resorts, a.s.

Tatralandia láme rekordy
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (19. júl 2011) – pozitívne výsledky Tatralandie v prvej sezóne pod
novým vedením potvrdzujú, že akvizícia Tatralandie bola pre Tatry mountain resorts, a.s. tým
správnym krokom. Počas júna navštívilo zábavný aquapark o takmer 76% viac návštevníkov,
ako v rovnakom období minulého roku. Tento výrazný nárast sa odzrkadlil aj na náraste tržieb.
Tatralandia je najväčším aquaparkom na Slovensku a vôbec jedným z najväčších v strednej Európe.
Tatralandia, však nie je len o bazénoch a tobogánoch, ale o širokej škále zábavných atrakcií pre celú
rodinu. Zábavu aj ubytovanie si tu navyše návštevníci môžu vychutnať v krásnej scenérii hôr.
Hlavnou letnou časťou sezóny sú pre Tatralandiu prázdninové mesiace, ale už júnové výsledky potvrdili, že
pod vedením TMR sa Tatralandii začalo dariť. Počas júna 2011 jej bránami prešlo až 86 782
návštevníkov, čo predstavuje skoro 76% nárast v porovnaní s rovnakým mesiacom v minulom roku, kedy
mala Tatralandia 49 317 návštevníkov. Pri tržbách bol nárast medziročne ešte výraznejší, medziročne
stúpol o 81%.
Pred letnou sezónou pribudli v Tatralandii novinky z oblasti zábavy, aj komfortu jej zákazníkov. Novinkou
tohtoročnej letnej sezóny je rodinný raftovací tobogan Trio. Ponúka až trojnásobný zážitok z jazdy,
ktorý si môžu malí aj veľkí vychutnávať od 11. júna, kedy sa spustila letná prevádzka rezortu. V ponuke
unikátnych tobogánov Tatralandie je aj raftovacia U-rampa, či raftovací lievikový tobogan - jediný svojho
druhu vo Východnej Európe. K vyššiemu komfortu návštevníkov prispeli aj ďalšie ležadlá – k dispozícii
ich je až 4 000. Ešte väčšiu voľnosť počas pobytu v areáli priniesol čipový systém. Tento pre
návštevníkov znamená, že peniaze, či platobné karty si môžu odložiť, pri vchode do areálu, kde každý
dostane elektronický čip, na ktorý sa zaznamená konzumácia, či iné doplnkové nákupy. Návštevník platí až
pri odchode z aquaparku. Nový bezhotovostný systém si návštevníci veľmi pochvaľujú. Osvedčila sa aj
investícia do tzv. systému Express Pass, vďaka ktorému návštevník môže využiť tobogany bez čakania.
Významnou novinkou leta je aj možnosť zdarma vstúpiť do westernového mestečka, ktoré sa nachádza pri
aquaparku. Areál Western City návštevníkov víta programovou šou v štýle divokého západu s množstvom
hereckých a kaskadérskych výkonov. Hlavným programovým lákadlom je prírodný amfiteáter pre 3000
divákov, v ktorom sa denne odohráva niekoľko rôznych vystúpení. Nechýbajú tu štýlové reštaurácie, bary,
typické westernové obchody. Návštevníci môžu využiť aj sprievodné atrakcie akými sú lukostreľba, hod
tomahawkom, ryžovanie zlata, jazda na koni či elektrickom býkovi.
„Výsledky Tatralandie potvrdzujú, že jej akvizícia bola pre TMR správnym krokom. Dosiahli sme ich
vďaka synergiám s horskými strediskami a hotelmi, ktoré prevádzkujeme ako aj zásluhou správne
nastavenej obchodno-marketingovej stratégie“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.
Pozitívne júnové výsledky Tatralandie potvrdzujú dobrý trend a sú v súlade s očakávaným nárastom tržieb
TMR počas letnej sezóny o 75%.
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,
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. 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. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší Slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia.

