Připravili jsme pro Vás malého kapesního průvodce Štramberkem
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Vážení přátelé, návštěvníci Hradu Štramberka,
na sezónu 2014 jsme pro Vás za finanční podpory Moravskoslezského kraje připravili malého
kapesního multimediálního průvodce Štramberkem - http://pruvodce.stramberskatruba.cz/ . I
když je průvodce určen zejména organizovaným skupinám, které ve Štramberku provázíme,
může ho využívat každý. Průvodce je samozřejmě zdarma.

Malý je proto, že pokrývá jen ty NEJ atraktivity malého podhorského městečka Štramberka,
kde provázíme. Kapesní proto, že ho nosíte v kapse, přesněji ve svém chytrém telefonu.
Multimediální proto, že informace v něm jsou poskytovány v různých formách. Ke každé
atraktivitě je k dispozici audio výklad ve třech jazycích - česky, anglicky a polsky, doplňující
historické fotografie a u některých atraktivit i krátké video.

Na váš chytrý telefon přitom není nutné instalovat žádné jednorázové aplikace. Vše probíhá
prostřednictvím webového obsahu, na který je váš telefon již připraven. Díky tomu jsou
informace vždy aktuální a můžeme je průběžně doplňovat.

S průvodcem se nejlépe spojíte, když si ve vašem telefonu spustíte čtečku QR kódů, vyfotíte
QR kód, který je viditelně umístěn na vybraných atraktivitách hradu a města Štramberka, a
potvrdíte připojení. Podrobný návod k použití naleznete na http://pruvodce.stramberskatruba.c
z/navod/
.

Na hradě Štramberku jsme pro Vás proto připravili Free – Wifi připojení, které bude na sezónu
ještě posíleno, aby průvodce mohlo využívat co nejvíce návštěvníku najednou. Pokud budete
chtít průvodce používat mimo pokrytí Wifi, můžete použít datového připojení svého telefonu, ale
vzhledem k objemu dat některých audií a videí nemusí být některé z nich dostupné. V tomto
případě také mohou být účtovány poplatky za přenos dat dle poskytovatele služeb.
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Do průvodce bylo zařazeno TO NEJ ze Štramberka – Hrad Štramberk – Věž Trúba se svou
expozicí „Cesta do paměti Štramberské Trúby“, Jaroňkova útulna, Turistická chata Dr. Hrstky,
Jeskyně Slámová sluj, Mini ZOO – Aquaterra, Muzeum Zdeňka Buriana, Městský pivovar
Štramberk, Jeskyně Šipka, Arboretum, pekárna Štramberských uší a navíc jsme přidali ještě
horu Kotouč.

Těšíme se na vaší návštěvu!

Tým CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ
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