
Karlovarský kraj
Jeden den nestačí…



• Hlavním úkolem DA je zajišťování společného marketingu pro Karlovarský kraj v oblasti 
cestovního ruchu, spolupráce při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu s 
významnými subjekty a organizacemi a prosazování společných zájmů v oblasti cestovního 
ruchu 

• Propagujeme celý Karlovarský region a aktivity, které mají potenciál přilákat turisty

DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 



• Návštěvnost oficiálního turistického portálu 
Karlovarského kraje byla v roce 2016  206 276, 
v roce 2017 je to již 396 703, nárůst o 93%

• Celkem zobrazených stránek 
864 334 vs 555 895 v roce 2016

• Zvýšený počet díky placeným kampaním

• Hlídat aktuálnost informací

• Změny provedeme rádi ☺

• Příspěvky do kulturního kalendáře –
propojenost s kalendáři jiných míst

• V plánu na rok 2018 nový web

WEB



• Náhled blogu

blog.zivykraj.cz/

• Propagace seriálu

• Tematické PR články

• Posílat náměty na články

zde je prostor pro vás☺

BLOG

http://blog.zivykraj.cz/


STREAM 

• Projekt vznikl z podnětu Destinační agentury a je 
realizován ve spolupráci s oddělením cestovního 
ruchu za finanční podpory MMR

• Celkem se bude natáčet 30 epizod

• Již bylo odvysíláno 10 dílů

• Aktuální počet shlédnutí 386 000

• Nejpopulárnější díly: 

✓ Sokolovské kontrasty
✓ Loket Royal
✓ Kouzelnými místy na kole kolem řeky Ohře
✓ Kde se u nás třese země? Unikátní evropská 

rezervace Soos



ONLINE PROPAGACE – FB a IG 



ONLINE PROPAGACE –
Nejúspěšnější příspěvky 



ONLINE PROPAGACE 
INSTAGRAMFACEBOOK
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UKÁZKA GRAFIKY / POUŽITÉ BANNERY



• Více jak 50% celkového objemu inzerce 
bylo letos vynaloženo na inzerci v ČR 
(zvýšení povědomí o značce Živý kraj)

• Info o kulturních akcích (zahájení LS, 
vánoční trhy apod.)

• Výletní místa, novinky, aktivity, lázně

INZERCE - ČR 



• Především v SRN

• Ale také Rusko, Slovensko, Kazachstán, 
Izrael, Čína

• Palubní časopisy leteckých linek a 
vlakových přepravců 

INZERCE - ZAHRANIČÍ 



INZERCE  



Linka Praha – Berlín                              Linka Praha – Plzeň

POLEPY AUTOBUSŮ REGIO-JET



PRESS A FAM TRIPY 

- Počet press 36 a fam tripů 7

- 6x: Nejvíce z SRN, USA, Japonsko

- 3x: Hong Kong, Rusko, Španělsko, Rakousko, Latinská Amerika

- 2x: Nizozemí, UK

- 1x: Čína, Itálie, Omán, Katar, Skandinávie, Izrael



AKCE

• Akce, na kterých jsme letos byli vidět: KVIFF, ½ maraton 
RunCzech

• Medical workshop Moskva, prezentace na velvyslanectví ČR v 
Moskvě

• Plán na příští rok je zúčastnit se více lokálních akcí s naším 
promostanem



• DA se v letošním roce zúčastnila veletrhů v Tel Avivu, Praze, Moskvě, Baku, 
Norimberku, Jekatěrinburgu, Petrohradě, Plzni, Bratislavě, Lipsku, Bavorské Železné 
Rudě, Mnichově, Berlíně a Utrechtu

• v zahraničí byly tradičně nejvíce poptávány„Lázně“, avšak zaznamenali jsme stále větší 
zájem po „výletech po kraji“ a „co dělat s dětmi v kraji“ – stoupající zájem o aktivní 
dovolenou

• v Čechách již tradičně největší zájem o krátkodobou avšak aktivní dovolenou (rodiny, 
sportovci, senioři)

2017

VELETRHY  



STATISTIKY 
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STRATEGIE DA PRO ROK 2018

• Budovat a profilovat jednotnou destinační 
značku 

• Důraz na kvalitu služeb subjektů v kraji

• Propagovat unikátní místa Karlovarského kraje

• V rámci zahraničních press a fam tripů více 
zapojit subjekty mimo hlavní lázeňská města

• Promo – účast na významných akcích, 
eventech, filmových projektech

• 10 000 sledujících na FB v ČR, 2 000 sledujících 
na FB v Německu, 2 000 sledujících na FB 
v Rusku

• Posílit existující podvědomí o světově 
proslulém lázeňském regionu v zahraničí 

• Zafixovat povědomí o kulturních a historických 
památkách, cenných přírodních lokalitách, 
muzeích a další zajímavostech v KK

• Šíření podvědomí o značce Živý kraj a spojení 
s Karlovarským krajem 

CÍLE DA PRO ROK 2018



USP KARLOVARSKÉHO REGIONU

USP: lázeňství a wellness

RTB: po staletí ověřená lázeňská léčba spojená s  
moderními poznatky dnešní vědy 

BENEFIT: koncentrace unikátních přírodních zdrojů 
a široká nabídka dalších atraktivit



USP: přírodní, historické a kulturní bohatství

RTB: statisticky doložitelný rostoucí zájem domácích i 
zahraničních turistů o volnočasové aktivity v regionu

BENEFIT: snadná dostupnost a autenticita v podobě volně 
přístupných přírodních zdrojů používanými v lázeňství 
(prameny, rašelina)

SEKUNDÁRNÍ USP REGIONU



Primární – stávající zákazníci 

• Rodiny s dětmi: socioekonomicky se stabilizující, či stabilizované 
páry. Alespoň jeden z partnerů pracuje nebo podniká. Práce            
a rodina naplňuje jejich život. Příjmy jim umožňují svobodně 
cestovat, ale věk dětí ovlivňuje výběr a povahu dovolené.  

• Prázdné hnízdo (rodiče 50+): ekonomicky stabilizované páry        
s dětmi mimo domov. V kariérním postupu jsou na finálních      
pozicích. Dostatek času bez denní péče o děti jim umožňuje     
cestovat. Za limitem důchodového věku turistická aktivita          
úbytkem zdrojů i s ohledem na zdraví klesá, ale je možné           
upravit nabídku

Sekundární – noví zákazníci 

• Aktivní bezdětní (věk 18 – 35 let): aktivní mladí lidé,                    
studující, či ve svém prvním zaměstnání. Vyhledávají                    
zábavu, originální zážitky, milují pohyb a cestování.                            
Mají přirozenou chuť užívat si volný čas v páru či                          
s přáteli.

Segmentace dle významu 
pro mediální komunikaci



VELETRHY - 2018 

Veletrh Termín

Utrecht 9.-14.1.

Brno 18.-21.1.

Bratislava 25.-28.1.

Tel Aviv 6.-7.2.

Praha 15.-18.2.

Mnichov 21.-25.2.

Norimberk 28.2.-4.3

Berlin 7.-11.3.

Moskva 13.-15.3.

Baku 5.-7.4.

Jekatěrinburg říjen 2018

Petrohrad 12.-14.10.

Lipsko 21.-25.11.



V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI?

• Prospektový servis na veletrzích

• Online a tisk inzerce v ČR a v zahraničí

• Press a fam tripy

Aktualizace vašich 
informací + akce + 

příspěvky do 
soutěží 

Cílená inzerce + on-
line + press tripy

Vzájemná podpora 
= kvalitní výsledek



Děkuji za pozornost

Destinační agentura pro Karlovarský kraj
Ing. Petr Židlický
Tel.: 736 650 129

zidlicky@zivykraj.cz


