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SHRNUTÍ AKTIVIT ZA ROK 2018

• 15 400 sledujících na FB profilu (3. místo za JČ a Jeseníky)

• 2015 sledujících na FB profilu v německé mutaci 

• Ve spolupráce se Stream.cz bylo zveřejněno 22 dílů Toulky Karlovarským krajem 

• Celkový počet zhlédnutí celého video-průvodce překročil číslo 1 000 000 

• Zvýšení návštěvnosti www.zivykraj.cz o 13,99% uživatelů, z toho 10,74% nových uživatelů

• Zvýšení povědomí o kulturních a historických památkách, cenných přírodních lokalitách, muzeích a další 

zajímavostech v Karlovarském kraji a šíření podvědomí o značce Živý kraj a spojení s Karlovarským krajem 

• více jak 62 mil. impresí online, tj. nárust o 22% + cca 70 PR výstupů doma i v zahraničí

• Posilujeme existující podvědomí o světově proslulém lázeňském regionu v zahraničí 

• 40 press a fam tripů

• Získání certifikace ČSKS (19.7.2018) a DMO (27.9.2018)

• DA pracuje nad založením destinačního fondu, se kterým oslovíme nové potencionální členy DA

http://www.zivykraj.cz/


DETAIL STATISTIK DIGITAL (WEB, BLOG, SOC. SÍTĚ)



STATISTIKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FB A IG

Rostli jsme na sociálních sítích

• Náš profil na FB (CZ) narostl o 106%      

a úspěšně budujeme DE profil 

• Náš průměrný měsíční dosah činí 499 140 

(celkový je 5 490 540), tj. nárůst o 43%

oproti roku 2017

• Náš profil na IG sleduje 1 262 fanoušků

• Náš dosah na IG činí 168 729, tj. nárůst    

o 677% oproti roku 2017



STATISTIKA DIGITAL (WEB, BLOG, SOC. SÍTĚ)

Počet kliků přivedených na web, blog, 
sociální sítě z placené inzerce 642 083,    
viz graf. 

Veškerá využívaná inzerce (bannery, 
brandingy, sociální sítě, reklama ve 
vyhledávání) pak v roce 2018 vygenerovala 
více jak 62 mil zobrazení reklamních 
banneru / textových inzerátu / videí, 
což velmi výrazně přispělo k prohloubení 
znalosti značky „Živý kraj“ a její souvislosti 
s Karlovarským krajem.

Zajímavost: Uživatelé strávili při čtení našeho webu a blogu celkem 390 dní



JAKÉ KANÁLY POUŽÍVÁME?

Výkonnostní reklamy orientované na uživatele, kteří hledají konkrétní místa/události, kombinujeme s 

výraznou bannerovou reklamou, video inzercí a rich medii. Tyto výrazné formáty pak pomáhají k 

budování brandu a vysoké visibilitě značky. Pro oboustrannou komunikaci a zapojení uživatelů  pak 

využíváme sociální media (soutěže, akce, obsah). Cílíme na CZ, DE, RU. 

• Reklama ve vyhledávání 

• Bannerová inzerce 

• Programatická reklama

• Sociální sítě (FB a IG)

• Youtube a RTB video

• Přímou inzerci s rich medii a brandingy 



UKÁZKY SOUTĚŽNÍCH KREATIV



UKÁZKY KAMPAŇOVÝCH KREATIV



UKÁZKA GRAFIKY/POUŽITĚ VIZUÁLY





UKÁZKA GRAFIKY - SCREENSHOTY





STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

• Ve sledovaném období se v hromadných 
ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje 
ubytovalo 893 899 hostů. 

• Zahraničních hostů přijelo o 7,8 % více než 
v 1. až 3. čtvrtletí 2017.

• U domácích hostů došlo ve stejném období 
dokonce k nárůstu o 17,7 %, tento nárůst 
byl nejvyšší v celé ČR. 

• V hodnocení krajů podle počtu hostů byl 
Karlovarský kraj šestým nejnavštěvovanějším 
krajem

Tab. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů 

v 1. až 3. čtvrtletí 2018



• Karlovarský kraj je na druhém místě v počtu přenocování 

hned po Praze.

• Návštěvníci z Německa tvoří nejpočetnější zahraniční turisty u 

nás v kraji. V průběhu sledovaného období zavítalo do našeho 

kraje 260 580 turistů z Německa, což je o 4,7 % více než 

v 1. až 3. čtvrtletí 2017.

• Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, 

kterých přijelo meziročně o 4,2 % více (64 403). 

• K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté 

z Číny, kterých přijelo 32 349, což je o 14,0 % více než ve 

stejném období minulého roku.

Tab. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018



• V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 4,5 dne, což je o 1,8 dne více než je celorepublikový 

průměr. Stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší dobu 

trávili v prvních devíti měsících roku 2018 hosté v Jihomoravském kraji (2,1 dne).

• Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 

v Karlovarském kraji se podíleli především domácí hosté (nárůst o 5,9 %). U hostů ze zahraničí byl 

zaznamenán naopak pokles počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních, a to o 1,5 %.

Tab. Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (rezidenti, nerezidenti)

v 1. až 3. čtvrtletí 2018



TVORBA NOVÝCH TISKOVIN

2018

• Karlovarský kraj v kostce

• Tipy na výlety pro rodiny s 

dětmi

2019

• Cyklomapa 2019

• TOP 20 cyklotras v Karlovarském 
kraji

• Letní dovolená v Karlovarském kraji

• Kraj lázeňství a minerálních pramenů

• Turistické cíle Karlovarského kraje

• Zimní dovolená v Karlovarském kraji

• Regionální výrobky Karlovarského 
kraje 

2020

• Pěšky po Karlovarském kraji

• Wellness v Karlovarském kraji

• Hornické památky v 
Karlovarském kraji

• Karlovarský kraj bezbariérový 

• Karlovarský kraj ve filmu 

• Za pohádkami a pověstmi 
Karlovarského kraje

• UNESCO Lázeňský trojúhelník 



TIPY NA VÝLETY PRO RODINY S DĚTMI



VELETRHY 2019

Název veletrhu Termín

Vakantiebeurs Utrecht 09.01.2019 - 13.01.2019

GO a Regiontour Brno 17.01.2019 - 20.01.2019

Slovakiatour Bratislava 24.01.2019 - 27.01.2019

Reisemesse Dresden 25.01.2019 - 27.01.2019

IMTM Tel Aviv 12.02.2019 - 13.02.2019

F.RE.E. Mnichov 20.02.2019 - 24.02.2019

Holiday World Praha 21.02.2019 - 24.02.2019

Freizeit Nürnberg 27.02.2019 - 03.03.2019

ITB Berlín 06.03.2019 - 10.03.2019

MITT Moskva 12.03.2019 - 14.03.2019

Euroregion Tour, Jablonec 15.03.2019 - 16.03.2019

FOR Bikes IV.19

AITF Baku IV.19

ITEP Plzeň IX.19

Expotravel Jekatěrinburg X.19

Invetex CIS Travel Market, Petrohrad X.19

Vagabond Kodaň X.19

TC Lipsko XI.19



SPOLUPRÁCE S JINÝMI DA

Dolní Poohří

• Společná propagace cyklostezky Ohře a příprava podkladů pro společnou 

brožuru Hrady a zámky na řece Ohře 

Destinační agentura Krušné hory

• Spolupráce na realizaci webových stránek a aplikaci pro Krušné hory a 

propagaci společných projektů (Montanregion, Stoneman Miriquidi apod.)

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

• Příprava společných projektových záměrů, výměna tištěných materiálů apod.

Arberland GmbH

• možnost prezentace na území Bavorska (??CzechTourism)

TourismusverbandVogtland e.V. + Tourismus Zentrale Fichtelgebirge e. V.

• Navázání spolupráce



KATEGORIZACE DMO

• Kategorizace upravuje především podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního 

managementu a pro jednotlivé kategorie (krajské, oblastní, lokální) stanovuje další podstatné 

podmínky certifikace. 

• DA Živý kraj splnila všechna požadovaná kritéria v rámci nastavených pravidel a dne 26.9.2018 

získala certifikát Kategorizace organizací destinačního managementu. Certifikát je o to cennější, že na 

splnění požadavků certifikace měla s ohledem na svou poměrně krátkou dobu existence 

• Certifikace DMO je klíčovým krokem pro možnost čerpání dotací z MMR.

DA bude dále usilovat o to, aby se do certifikace kategorizace DMO zapojily další subjekty z regionu, 

především z řad oblastních destinačních managementů. 



REDESIGN LOGA ŽIVÝ KRAJ 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

ING. PETR ŽIDLICKÝ

TEL . : 736671172
ZIDLICKY@ZIVYKRAJ .CZ


