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Živý kraj – Destinační agentura 
pro Karlovarský kraj, z.s.



Shrnutí aktivit DA za rok 2019

• Prezentace na 18 veletrzích a 9 dalších akcí 

• Vzdělávací B2B semináře- 12

• Organizované press tripy a fam tripy- 34

• Vydané brožury-4

• Zrealizováno dalších 15 dílů seriálu -Toulky Karlovarským krajem

• Návštěvnost webu www.zivykraj.cz a blogu

• Návštěvnost HUZ v Karlovarském kraji v roce 2019- 915 801









Rusko- lékaři Německo- blogeři – Mystické Krušné hory







Návštěvnost webu a blogu

Živý kraj 356 139 návštěv na zivykraj.cz

732 354 zobrazení stránek

Blog 141 491 návštěv na blog

210 425 zobrazení stránek

Reklamní bannery 61 521 363 impresí



850 900 

946 871 

1 038 270 

1 118 003 

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

Příjezdy do HUZ Karlovarský kraj



Cíle

• zvýšení počtu domácích i zahraničních návštěvníků

• zvýšený počet opakovaných návštěv

• zvýšení počtu přenocování

• časové i prostorové rozptýlení návštěvnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• zvyšování povědomí o značce Živý kraj ve spojení s Karlovarským krajem

• propagace unikátních míst Karlovarského kraje

• posílení existujícího povědomí o světově proslulém lázeňském regionu v zahraničí

• zvýšení počtu uživatelů sledujících informace o Karlovarském kraji (web, blog, FG, IG, microsites)



Strategie

• produkty cestovního ruchu

➢ zkvalitňování stávajících regionálních produktů cestovního ruchu (síťování)

➢ spolupráce při tvorbě a propagaci lokálních a přeshraničních produktů cestovního ruchu + itineráře a významné akce v regionu

• komunikace destinace

➢ rozvoj portálu www.zivykraj.cz a propojení dílčích webových portálů

➢ komunikace na sociálních sítích a komunikace s médii

➢ propagační materiály

➢ spolupráce s místními stakeholdery, Českými centry a agenturou CzechTourism

• informace a znalosti

➢ transfer know-how a best practice na krajské, národní i nadnárodní úrovni

➢ vzdělávání aktérů cestovního ruchu na krajské úrovni

➢ systematický sběr dat (ČSÚ, MIS)

http://www.zivykraj.cz/


Za zdravím a odpočinkem Hlavní marketingové téma 2020

Charakteristika produktu:

• léčba pomocí přírodních léčebných zdrojů, minerální prameny, peloidy, zřídelní plyny, klima 

• klasické léčebné lázeňství, kdy léčbu určuje a dohlíží lékař

• relaxační pobyty v lázeňských místech

Zdrojové trhy: 

• primárně SRN, Ruská federace a státy SNS, sekundárně DCR

Cílové skupiny:

• požitkáři, lázeňští klienti (včetně klientů zdravotních pojišťoven)

Podstatná je jedinečnost atmosféry lázní, jejich architektura, ale také související kulturní program, zajímavá a 
typická gastronomie, přívětivé a různorodé okolí, ale také klidný a relaxační životní styl.



Aktivní turistika a rodinná dovolená Vedlejší marketingové téma 2020

Charakteristika produktu:

• v letním období především rekreační cykloturistika, pěší a vodácká turistika, odpočinek, nenáročné trávení 
volného času, poznání a kombinace s dalšími atraktivitami, např. menší výlety v místě, naučné stezky 
apod.

• v zimním období sjezdové a běžecké lyžování a další zimní aktivity, ideálně v kombinaci s wellness

• rekreace, stezky, hornické památky, místa určená pro vyžití celé rodiny (adrenalinové parky, aquaparky)

• zpravidla cyklostezky nebo cyklotrasy vedoucí maximálně po zpevněných lesních nebo polních cestách

Zdrojové trhy: 

• primárně blízké trhy (SRN, Polsko, Nizozemsko, Slovensko) a DCR, sekundárně vzdálené trhy

Cílové skupiny:

• rekreanti, dobrodruzi



Města jako brány do regionů Doplňkové marketingové téma 2020

Město = město a jeho blízké okolí

Charakteristika produktu:

Do měst za poznáním – „Heritage Cities“

• pozoruhodná města jako cíle pro milovníky historie a architektury. Jde o městské celky nabízející
historické i kulturní památky, hrady, zámky, měšťanské domy, zahrady a parky, sakrální památky i
ucelená historická centra a památkové rezervace.

Do měst za zábavou a zážitky – „Joyfull Cities“ 

• města vybraná v této kategorii uspokojí především ty, jejichž motivací je sdílený společný zážitek a
chtějí se společně vydat na zajímavá místa plná atraktivit nejrůznějšího druhu (ekocentra a botanické
zahrady, adrenalin parky, vodní světy, zážitkové a interaktivní expozice). Klíčovým nástrojem je
atmosféra města, místní gastronomie a kvalitní kulturní či sportovní eventy.

Zdrojové trhy: 

• primárně blízké trhy a DCR, sekundárně vzdálené trhy 

Cílové skupiny:

• poutníci, rodiny s dětmi



Hrady a zámky Vedlejší marketingové téma 2020

• hlavní marketingové téma agentury CzechTourism pro rok 2020

Charakteristika produktu:

• seznámení se s historií, kulturou, hodnotou navštíveného objektu, získání nových poznatků

• hrady a zámky s velmi kvalitně rozvinutou službou průvodcovských výkladů

• památky vázané na světově uznávané osobnosti, atraktivity spojené s filmovým průmyslem

• související eventy – kulturní a společenské akce

Zdrojové trhy: 

• primárně DCR, sekundárně blízké trhy a Ruská federace a státy SNS (rostoucí zájem o památkový 
turismus)

Cílové skupiny:

• poutníci, rodiny s dětmi



Komunikační strategie 2020 - veletrhy, workshopy, B2B semináře

• B2B semináře s touroperátory v Ruské federaci (ve spolupráci se ZZ CzT a MUDr. Maximem 
Priymakem)

• prezentace na medical workshopu „All About Health“ v Uzbekistánu a Kazachstánu

• účast na akci „Týden sousedů“ v německém Schwandorfu, městském festivalu Canaletto Drážďany a 
také Českém festivalu v Moskvě

Seznam plánovaných veletrhů pro rok 2020

Veletrh Termín konání Expozice (sdílená s CzT / vlastní)

Slovakiatour Bratislava 23.-26.1. sdílená CzechTourism

F.RE.E München 19.-23.2. sdílená CzechTourism

Reisemesse Dresden 31.1.-2.2. sdílená CzechTourism

Holiday World Praha 13.-16.2. sdílená CzechTourism

RegionTour Brno 16.-19.1. sdílená CzechTourism

For Bikes Praha 20.-22.3 vlastní expozice

Freizeit Nürnberg 26.2.-1.3. sdílená CzechTourism

Euroregion Tour 2020 Jablonec 6.-7.3 vlastní expozice

AITF Baku 9.-11.4. sdílená CzechTrade

Jarní Český den v Moskvě 2020 18.3. sdílená CzechTourism

Jarní Český den v Petrohradě 2020 20.3. sdílená CzechTourism

ITEP Plzeň září vlastní expozice



Komunikační strategie 2020 - vlastní ediční činnost

• dotisk a aktualizace propagačních materiálů (Karlovarský kraj v kostce, Tipy pro rodiny s dětmi, 
Cyklistická mapa Karlovarského kraje, Cyklostezka Ohře, Léčebné lázeňství v Karlovarském kraji)

• vytvoření nových propagačních materiálů

➢ Hrady a zámky v Karlovarském kraji

➢ Naučné stezky Karlovarského kraje

➢ TOP cyklotrasy v Karlovarském kraji

➢ Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří

➢ Filmová místa v Karlovarském kraji

➢ Pivovary v Karlovarském kraji

Tvorbu uvedených propagačních materiálů bychom chtěli realizovat v rámci dotačního titulu „Národní 
program podpory cestovního ruchu v regionech“.



Komunikační strategie 2020 - tištěná inzerce a PR + press a fam tripy + OOH

• letní a zimní vkládaná příloha v regionech ČR a německém příhraničí + nově nabídka inzertní plochy 
soukromým subjektům z řad poskytovatelů služeb = získání větších finančních prostředků = možnost 
větší distribuční sítě

• inzerce v palubním magazínu letecké společnosti POBEDA

• inzerce v OK Čechyja – magazín o ČR pro ruskojazyčnou klientelu

• speciální edice COT o lázeňství

• opakovaná inzerce ve Wochenkurier Dresden, Mittelbayerische Zeitung a Reisemagazin

• tištěná média v rámci společných kampaní s CzT (Německo, Polsko, Rakousko, Nizozemsko)

• inzerce v magazínech s golfovou tématikou

• PR prezentace v rámci press tripů a spolupráce s influencery

• poznávací cesty pro pracovníky CK a touroperátory

• OOH – bannerová reklama v Taškentu v rámci rozlétání letecké linky Taškent – Karlovy Vary



Komunikační strategie 2020 - online marketing a reklamní spoty

• prezentace informací na webových stránkách www.zivykraj.cz

• tvorba obsahu blogu Živý kraj - https://blog.zivykraj.cz/

• PPC search, PPC Display, SoMe, video and mobile Ads, direct display a nativní reklama

• využití bannerových systému doplněných o remarketing skrze všechny dostupné kanály (Google, 
Sklik, Facebook, Programmatic)

• využívání prémiových formátů jako Facebook Canvas a širší zapojení tzv. ChatBota za účelem zvýšení 
interakce uživatele s obsahem

• tvorba nativních landing page ke konkrétním tématům

• využití tematických videospotů v regionálních TV a partnerských místech, poskytnutí do zahraničí

V roce 2020 bychom rádi vytvořili nové reklamní spoty. Předpokládáme možnost částečného 
financování z dotačního titulu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“.

http://www.zivykraj.cz/
https://blog.zivykraj.cz/


Komunikační strategie 2020 - vztahy s veřejností a direct marketing

• press tripy

➢ oslovení klientely prostřednictvím PR článků (ve spolupráci s ČCCR – CzechTourism, VV ČR v daných 
zemích a samozřejmě s místními subjekty

• tiskové zprávy 

➢ pravidelné tiskové zprávy o činnosti DA – self PR (aktivity, novinky), informace o návštěvnosti 
(statistiky ČSÚ a MIS), firemní FB profil, sekce B2B na turistickém portálu 

• zasílání brožur 

➢ dle požadavků klientů v ČR i zahraničí a ZZ CzT

• direct mailing

➢ českým i zahraničním touroperátorům a novinářům (kontakty získané v rámci press a fam tripů) –
rozesílání informací o novinkách a zajímavých akcích 



Travel Trade Day 2020 30. – 31.03.2020

• největší incomingový workshop v ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism

• místo konání Karlovy Vary a Mariánské Lázně

• jedinečná B2B platforma nabídne tuzemským poskytovatelům turistických služeb jednání s přibližně 
osmi desítkami nákupčích z celého světa

• cílem této akce je posílit příjezdový cestovní ruch, přispět k rozvoji obchodních aktivit českých 
podnikatelů, regionů a institucí a v rámci nadcházejícího ročníku především umístit Karlovarský 
kraj do komerčních nabídek zahraničních cestovních kanceláří

• 27. - 29. 3.2020 tzv. pre-tours po regionu realizované formou poznávacích cest

• celkové náklady na akci cca 4 mil. Kč

• náklady za destinační agenturou cca 1 mil. Kč (veškeré náklady spojené s pre-tour)



Partneři destinační agentury
• Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism - konzultace, spolupráce na akcích pořádaných 

Karlovarským krajem, press tripy, fam tripy, účast na akcích CzT, spolupráce na kampaních

• Turistická informační centra - spolupráce na propagaci regionu a poskytování kvalitních informací 
přítomným i potencionálním návštěvníkům

• Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení cestovního ruchu – spolupráce při naplňování 
koncepce cestovního ruchu, koordinace aktivit, naplňování cílů Programu rozvoje Karlovarského 
kraje v oblasti cestovního ruchu 

• Asociace hotelů a restaurací ČR – sekce Karlovarského kraje – konzultace v oblasti směřování 
marketingu destinace, spolupráce na press a fam tripech

• Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary - konzultace v oblasti směřování marketingu destinace

• MEDISPA - konzultace v oblasti směřování marketingu destinace, podpora certifikace Medispa

• Carlsbad Convention Bureau – koordinace aktivit – hlavní realizátor podpory MICE turistiky 

• Letiště Karlovy Vary – spolupráce při podpoře a propagaci nových leteckých linek 


