Inovácie Ski amadé
„klub my Ski amadé Friends“, online predaj skipasov a udržateľnosť v
Ski amadé
Už od založenia združenia Ski amadé stojí v popredí koncepcia služieb. Nový „klub my Ski amadé Friends“ ponúka
okrem ešte väčšej flexibility vďaka online predaju skipasov, ktorý umožňuje bezkontaktnú platbu bez čakania
pri pokladniciach vlekov, špeciálne ponuky pre všetkých milovníkov zimných športov. Ski amadé sa chce svojim hosťom
poďakovať za prejavenú dôveru a odvďačiť sa im množstvom nezabudnuteľných lyžiarskych zážitkov. Lyžiarske
združenie navyše po prvýkrát zozbieralo a pripravilo pre svojich hostí všetky informácie a možnosti plánovania
lyžovačky, ktorá bude šetrná nielen k životnému prostrediu, ale aj k ich peňaženke.

„klub my Ski amadé Friends“: Exkluzívne ponuky pre milovníkov lyžovania
a hôr
Združenie Ski amadé bolo založené pred viac ako 20 rokmi. Päť špičkových lyžiarskych regiónov – Salzburger Sportwelt,
Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig a Großarltal – spojilo svoje sily, aby dokázalo ponúkať tie najlepšie lyžiarske zážitky
v Rakúsku. Hlavným cieľom bolo a je poskytnúť hosťom pri lyžovačke tie najlepšie služby a množstvo výhod. Odvtedy Ski
amadé ponúka svojim návštevníkom s vášňou pre zimné športy 760 kilometrov zjazdoviek, 270 moderných vlekov a
výnimočnú paletu zážitkov – a to všetko len s jedným skipasom, bez príplatku.
Milovníci lyžovania, ktorí v posledných rokoch pravidelne brázdili svahy lyžiarskych stredísk Ski amadé, môžu teraz využívať
množstvo výhod „klubu my Ski amadé Friends“. A vždy sú tu srdečne vítaní aj noví návštevníci. Ski amadé chce odmeniť svojich
verných návštevníkov širokou paletou skvelých ponúk a výhod:
•

Nákupné poukážky a akcie na lyžiarsky servis v 32 pobočkách INTERSPORT Rent

•

Bezplatná záchranná služba na zjazdovkách (výnimka: zásah vrtuľníka)

•

Zvýhodnené balíčky pri ubytovaní v kombinácii s ponukami skipasov

•

Zvýhodnené ponuky zážitkov

•

Karta Friends Card zároveň platí ako skipas a možno ju opakovane dobíjať

•

Perzonalizovaný prístup do online obchodu so skipasmi

•

Newsletter s najnovšími ponukami včasnej rezervácie alebo last minute na skipasy, dovolenky a akcie partnerov

Ski amadé je tu pre členov svojho klubu nielen počas zimnej sezóny: „Klub my Ski amadé Friends“ ponúka svojim členom
výhody počas celého roka. Aj v lete môžete využívať nákupné poukážky v pobočkách INTERSPORT Rent a môžete si napríklad
zaobstarať nové turistické oblečenie.
Všetky exkluzívne ponuky a možnosť registrácie nájdete na: www.skiamade.com/my

Užite si viac času na svahu vďaka online predaju skipasov
Nákup skipasov prostredníctvom smartfónu je v piatich regiónoch Ski amadé možný už dávnejšie a osvedčil sa najmä počas
minulej zimy. Bezkontaktné ponuky a bezkontaktné platby totiž nadobúdajú v súčasnej dobe čoraz väčší význam. Preto Ski
amadé ďalej rozšírilo ponuku svojich služieb. Skipas si môžete zakúpiť prostredníctvom smartfónu alebo počítača v online
obchode so skipasmi. Mailom dostanete QR kód a potom si vyzdvihnete skipas priamo v automate na vyzdvihnutie alebo
v ktorejkoľvek pokladnici pri vlekoch. Ak máte kartu KeyCard z minulého roka, môžete si ju jednoducho dobiť online a opäť ju
používať ako skipas.
Členovia „klubu my Ski amadé Friends“ majú ďalšiu výhodu: Vaša karta „Friends Card“ slúži zároveň ako karta KeyCard skipas,
ktorú môžete opakovane dobíjať – prostredníctvom osobného prístupu do online obchodu so skipasmi. Stačí nabiť kartu
KeyCard a hor sa na zjazdovku. Online predaj skipasov Ski amadé je jednoduchý, bezkontaktný a ušetrí vám čas strávený
čakaním v radoch pri pokladniciach. www.skiamade.com/ticket

NOVINKA: STAY Ski amadé – Udržateľný turistický ruch a vy. Trvalá
udržateľnosť pre budúcnosť
Už tretí rok po sebe bolo združenie Ski amadé v „teste trhu MARKET“ zvolené za víťaza v inováciách. Najväčšiu rakúsku
reprezentatívnu štúdiu trhu značiek lyžiarskych stredísk už mnoho rokov vykonáva Inštitút pre trh. Ski amadé bolo vždy
považované za priekopníka, najmä v oblasti technologického vývoja a neustále nových iniciatív pre návštevníkov, a inak
tomu nebude ani v sezóne 2021/22. Ski amadé s informáciami o udržateľnosti v strediskách Ski amadé je príkladom
dovolenky šetrnej k životnému prostrediu i k vašej peňaženke.
A to najlepšie: Hostia sa vo všetkých piatich regiónoch Ski amadé môžu sami rozhodnúť, nakoľko udržateľná má byť ich
lyžiarska dovolenka. Na novej online platforme na www.skiamade.com/stay návštevníci získajú bližšie informácie
o všetkých aspektoch lyžovačky – od príchodu, cez ubytovanie, vleky a zariadenia až po gastronómiu a angažovanosť
lyžiarskeho združenia v oblasti udržateľnosti. Dôležitou témou nie je len ekologická, ale aj ekonomická a sociálna
udržateľnosť.

Príchod
Príjazd do Ski amadé vlakom nie je žiadny problém. Vďaka optimálnej polohe jednotlivých lyžiarskych stredísk a rozvinutej
ponuke bezplatnej dopravy skibusmi pre všetkých držiteľov skipasov sa zimní dovolenkári môžu pohybovať úplne
bez auta. Pre elektromobily je k dispozícii aj 83 nabíjacích staníc – deväť z nich priamo v údolných staniciach.

Ubytovanie
V Ski amadé má viac ako 15 hotelov jeden alebo viacero ekologických certifikátov. Tieto hotely sú zobrazené
na platforme. Okrem toho je aj v necertifikovaných hoteloch citeľný posun k šetrnému využívaniu zdrojov. Napríklad
namiesto jednorazových šampónov sa používajú doplňovacie dávkovače a uteráky sa neperú každý deň, ale len
na žiadosť hostí.

Vleky a zariadenia
Všetky vleky v strediskách Ski amadé sú poháňané elektrickou energiou zo 100 % obnoviteľných zdrojov energie. Aj
pri zasnežovaní sa v Ski amadé dbá na šetrné hospodárenie s vodou a elektrickou energiou. Prísne sa napríklad dodržiava
rakúsky zákon o čistote snehu: Na výrobu snehu sa používa iba voda, elektrická energia a studený vzduch, bez pridania
akýchkoľvek chemikálií.
V 99 % lyžiarskych stredísk sa používa digitálne meranie výšky snehovej pokrývky. GPS meria, kde je ešte potrebné
zasnežovanie
a kde je už snehu dostatok. To umožňuje ušetriť vodu, elektrickú energiu, ako aj používanie ratrakov.
Voda sa odoberá zo zásobovacích nádrží z určitej hĺbky, aby sa zabránilo ďalšiemu ochladzovaniu vody. Zasnežovať sa
môže len vtedy, ak je vonkajšia teplota dostatočne nízka.
Aby bol pohyb medzi jednotlivými lyžiarskymi strediskami udržateľnejší, vsadilo Ski amadé na prepojenie medzi
jednotlivými lyžiarskymi strediskami:
•

12 vrchov a 5 údolí v regióne Salzburger Sportwelt

•

Lyžiarske stredisko 4-Berge-Skischaukel v regióne Schladming-Dachstein

•

Spojenie Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel v Gasteine

•

Kráľovská trať „Königstour“ medzi strediskami Mühlbach, Dienten a Maria Alm v regióne Hochkönig

•

Spojenie lyžiarskych stredísk medzi údolím Großarltal a Dorfgasteinom.

Prepojenie lyžiarskych stredísk znižuje individuálnu dopravu a dopravu skibusmi a zároveň ponúka návštevníkom
pestrejšiu paletu zážitkov. Spoločnosti prevádzkujúce lanovky v strediskách Ski amadé pri vytváraní takýchto spojení, ako
aj pri akýchkoľvek investíciách do náhradných dielov v lyžiarskom stredisku dodržiavajú prísne požiadavky úradov a úzko
s nimi spolupracujú.
Na každý projekt dohliada environmentálny stavebný dozor. Už roky sa napríklad realizujú zalesňovacie projekty,
vytvárajú sa biotopy pre obojživelníky a domáce druhy živočíchov, podporujú sa projekty na ochranu voľne žijúcich
živočíchov v regióne alebo sa revitalizujú zelené plochy so špeciálnymi bylinami a kvetmi, ktoré sú vhodné pre včely.

Gastronómia
Združenie Ski amadé je vysoko cenené aj za iniciatívy v oblasti gastronómie. Pozornosť sa zameriava na regionálne a
vysokokvalitné pôžitky v kombinácii s jedinečnými chuťovými zážitkami a kulinárskymi špecialitami. Mnohí chatári sami
vyrábajú kvalitné potraviny ako syr, mlieko a mäsové výrobky alebo ich nakupujú od regionálnych výrobcov priamo
na mieste – to ušetrí dlhé dopravné trasy.

Predaj skipasov
Lyžiarske združenie dbá na šetrenie zdrojmi aj pri predaji skipasov. Karty KeyCard v Ski amadé sú vybavené zálohovým
systémom, pričom kupujúci zaplatí za každý skipas tri eurá, ktoré dostane pri jeho vrátení späť. Aj napriek tomu zostáva
na konci sezóny v lyžiarskych súpravách zabudnutých stále veľa kariet KeyCard. S kartou Friends Card, ktorú získate
bezplatne pri registrácii do „klubu my Ski amadé Friends“, sa vám to už nikdy viac nestane. Karta Friends Card totiž
funguje aj ako skipas a môžete si ju kedykoľvek dobiť požadovaným typom skipasu z domu alebo počas cesty. A tak
môžete nosiť v lyžiarskej súprave roky jeden a ten istý skipas.

Požičovňa lyží
Pokiaľ ide o lyžiarsky výstroj, Ski amadé kladie dôraz na dlhú životnosť a kvalitu. Zimní dovolenkári, ktorí nemajú vlastný
výstroj a neoplatí sa im kupovať lyžiarsku obuv, lyžiarsku súpravu a lyže pre seba alebo svoje deti na jednu lyžiarsku
sezónu, si môžu zapožičať kompletný lyžiarsky výstroj v celkovo 32 požičovniach INTERSPORT Rent. Lyžiarsky výstroj si
môžete rezervovať online a bez stresu ešte pred lyžovačkou. Pri príchode do lyžiarskeho regiónu si lyžiarsky výstroj
jednoducho vyzdvihnete v jednotlivých požičovniach.
Viac informácií o udržateľných aktivitách v Ski amadé nájdete na www.skiamade.com/stay
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