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Úvodní slovo

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.
předseda správní rady

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři,
předkládáme Vám výroční zprávu shrnující informace týkající se činnosti a hospodaření spolku Živý kraj –
Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. za rok 2019 (dále jen Destinační agentura). Tento rok byl pro
Karlovarský kraj výjimečný především díky završení několikaletého úsilí souvisejícího s nominací Hornického
regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, o jehož konečném zápisu rozhodl
dne 6. 7. 2019 Výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v ázerbájdžánském Baku. Po zápisu
Kynžvartské daguerrotypie zanesené v roce 2018 na prestižní seznam dokumentů UNESCO Paměť světa získal
náš region další cenný atribut v podobě světového uznání tohoto hornického regionu, který byl po staletí
významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších
těžebních oblastí po celém světě. Na tuto událost samozřejmě zareagovala i Destinační agentura, začala
propagovat téma hornických památek ještě intenzivněji v rámci cílených kampaní.
V roce 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních v regionu ubytovalo celkem 1 190 296 hostů, což
bylo o 6 % víc než v roce předchozím. Počtem přenocování (5 400 134) se Karlovarský kraj zařadil na 2. místo
za hlavní město Prahu a s nejvyšší průměrnou dobou pobytu (5,5 dne) se umístil dokonce na 1. místě.
Z celkového počtu 884 tisíc klientů, kteří se v roce 2019 rekreovali v českých lázních, navštívilo Karlovarský
kraj 549 tisíc lázeňských hostů, což znamená, že dva ze tří lázeňských hostů míří do lázní v našem regionu.
Karlovarský kraj má také jako jediný kraj v republice výrazně vyšší podíl zahraničních lázeňských klientů,
jejichž návštěva kulminuje ve 4. kvartálu.
Uvedená čísla jednoznačně potvrzují, že Karlovarský kraj je z hlediska lázeňského cestovního ruchu klíčový, přičemž zároveň roste jeho obliba u návštěvníků, kteří vyhledávají i jiné formy cestovního ruchu. Je tak
stále více zřejmé, že aktivity Destinační agentury v podobě pravidelných prezentací na veletrzích cestovního
ruchu doma i v zahraničí, spolupráce se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism a intenzivní
cílené kampaně, přinášejí pozitivní výsledky, o které bude Destinační agentura usilovat i do budoucna.
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Základní údaje

Název

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Sídlo

Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Telefon

(+420) 354 222 243

E-mail

info@zivykraj.cz
www.zivykraj.cz

Založení

1. 7. 2016

Registrace

29. 8. 2016

IČ

05309964

DIČ

CZ05309964

Bankovní spojení

115–3204720257/0100, Komerční banka a.s.

Řídící normy	Dohoda o založení spolku „Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj, z.s.“ včetně úplného znění stanov
Usnesení správní rady
Vnitropodnikové směrnice
Členové spolku

Karlovarský kraj
Statutární město Karlovy Vary
Město Aš
Město Cheb
Město Loket
Město Ostrov
Město Sokolov
Letiště Karlovy Vary s.r.o.
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Správa a řízení
Správní rada 1

Předseda:

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

Členové:

Josef Dlohoš
Ing. Václav Stašek
PhDr. Marcela Brabačová
Bc. Klára Rozsypalová
Ing. Marek Poledníček
Ing. Michael Rund
Ing. Alexandr Rebjonok, PhD.
Ing. Jana Vaňková
Mgr. Eva Nduwimana
Kamila Prchalová
Michal Rulák

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena statutárními zástupci všech členů spolku.

Kontrolní komise 2
Předseda:

Ing. Alena Novotná, Ph.D.

Členové:

Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Ing. Renata Benešová
PhDr. Miroslav Liška, MBA
Mgr. Vítězslav Adamec, Dis
Mgr. Ladislav Sedláček

Předseda – statutární orgán
Ing. Petr Židlický

1
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Členové Správní rady v době zpracování Výroční zprávy
Členové Kontrolní komise v době zpracování Výroční zprávy

04Poslání
ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
byl založen na dobu neurčitou. Jeho základními cíli jsou:

•
•
•
•
•
•

posilování image regionu a brandu Živý kraj
zvýšení prestiže Karlovarského kraje jako významné turistické destinace
aktivování zájmu a široké spolupráce napříč subjekty
šíření informací o Karlovarském kraji a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové turistiky
zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků kraje a počtu klientů lázeňských zařízení
zvýšení povědomí občanů Karlovarského kraje o jejich vazbě na cestovní ruch a lázeňství

Destinační agentura chce svou činností zvyšovat zájem klientů o turistické produkty, prezentovat rozmanitou
nabídku atraktivit regionu a v oblasti lázeňství posilovat pozici Karlovarského kraje jako světově proslulé
destinace s nabídkou špičkové lázeňské péče založené na unikátních přírodních léčivých zdrojích. Positioning
destinace by měl směřovat k jedinečné destinaci kombinující unikátní přírodní léčivé zdroje, rozmanitou
architekturu, překrásnou přírodu, města s bohatou historií a pestrou nabídku kulturního a sportovního vyžití.
Společně s kvalitní infrastrukturou a tradičními, jakož i moderními terapeutickými metodami, dává tento mix
při správném vedení marketingových aktivit jedinečnou příležitost k přilákání hostů ze zahraničí i z České
republiky. Klíčovým objektem cílení jsou pak nejen bonitní zahraniční návštěvníci vyhledávající nadstandardní
služby, ale také domácí turisté vyhledávající vhodnou destinaci pro výlety, trávení volného času a dovolené.
V současné době vychází hlavní činnost Destinační agentury především ze schválené Koncepce rozvoje
cestovního ruchu Karlovarského kraje 2018–2023.
Činnosti Destinační agentury lze rozdělit na hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost.
Hlavní činností je především uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování byla
Destinační agentura založena, přičemž se jedná zejména o:

•
•
•
•
•
•
•
•

zajišťování marketingu pro Karlovarský kraj v oblasti cestovního ruchu
organizace veletrhů, workshopů, cílených prezentací, výstav, fam a press tripů apod.
účast na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí
tvorba a realizace propagačních materiálů Destinační agentury
správa turistického portálu Živý kraj včetně všech přidružených webů a profilů na sociálních sítích
zajišťování PR prezentace (print, online, outdoor, TV apod.)
realizace konference cestovního ruchu
činnost Filmové kanceláře Karlovarského kraje

spolupráce se stakeholdery v cestovním ruchu, městy a obcemi při tvorbě a provádění
destinačního managementu

•
•
•

spolupráce s podnikatelskými subjekty v rámci rozvoje cestovního ruchu, získávání podkladů
pro tvorbu produktů a propagačních materiálů
vykonávání poradenské činnosti pro orgány obcí a měst v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
spoluúčast na realizaci projektů v rámci partnerských regionů

prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území Karlovarského kraje

•
•

spolupráce s MMR ČR a agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení
v případě potřeby podporování vhodného certifikačního systému cestovního ruchu v regionu

Vedle hlavní činnosti může Destinační agentura vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající
ve výdělečné činnosti, pokud podporuje hlavní činnost nebo hospodárné využití spolkového majetku.
V této souvislosti může Destinační agentura vykonávat činnosti související s výrobou, obchodem a službami
neuvedenými v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona.
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Činnost v roce 2019

Destinační agentura navázala na aktivity z roku 2018, přičemž plnila úkoly
stanovené kontrolními orgány a marketingovým plánem. Komunikační strategii a využívané marketingové nástroje pak během roku doplnila o některé
další aktivity dle vývoje poptávky na jednotlivých trzích. V průběhu roku
jsme se zúčastnili několika veletrhů cestovního ruchu doma i v zahraničí, zorganizovali množství press a fam tripů a nově jsme zařadili vzdělávací workshopy pro zástupce cestovních kanceláří a touroperátory přímo
na území Ruské federace. V rámci digitálního marketingu jsme výrazně
posílili komunikaci v oblasti sociálních médií, nadále rozvíjeli blog, který
se v období posledních dvou let stal nedílnou součástí komunikace směrem
k našemu publiku a pro dosažení větší interakce s uživateli byly zařazeny
nové reklamní formáty. Díky těmto aktivitám se podařilo lépe cílit na B2B
a B2C segment publika a přinášet mu relevantní obsah a informace.
8

Digitální marketing 2019
V roce 2019 jsme pokračovali v budování povědomí značky Živý
kraj pomocí prověřených digitálních kanálů. Jedním z dílčích
cílů bylo zkvalitnění obsahu turistického portálu a zejména
blogu, jehož význam se v předchozích letech ukázal jako zásadní pro propojení jednotlivých reklamních kanálů s kvalitním obsahem, a to především díky vlastní produkci lokálního
a aktuálního obsahu.
V roce 2019 jsme také pokračovali ve využívání větších
reklamních formátů s možností interakce a také formáty využívajícími video. Tyto výrazné formáty dlouhodobě přispívají
k budování brandu a vysoké visibilitě značky destinace. Pro
obousměrnou komunikaci a zapojení uživatelů jsme ve velké
míře využívali sociální media (soutěže, akce, obsah), kde jsme
cílili na uživatele v České republice, Německu a Rusku.
Nad rámec klasických social formátů jsme kladli větší
důraz na formáty, které jsou dobře optimalizovány pro mobilní
zařízení, kam se postupně přesouvá drtivá většina uživatelů
z řad našich potencionálních návštěvníků. Z tohoto důvodu
jsme pokračovali ve využívání prémiových formátů, jako jsou
Facebook Canvas, ale také velmi oblíbený formát stories. Tyto
formáty poskytují možnost výrazně delší interakce se značkou
a možnost následné konverze na požadovanou dopadovou
stránku (landing page) dle naší potřeby.
Kromě online inzerce cílené na Českou republiku jsme
v roce 2019 věnovali dostatečnou pozornost také publiku v Německu a v Ruské federaci. Ve sledovanosti ze strany ruského
publika jsme zaznamenali mírný propad (16 %), což jsme však
dokázali kompenzovat vytvořením separátní mikrostránky s obsahem upraveným na míru přímo pro ruské publikum (osloveno
30 082 uživatelů), online webinářem na platformě Tourbusiness
(510 registrovaných profesionálů z řad cestovních kanceláří)
a pravidelnými newslettery s prezentací atraktivit Karlovarského
kraje (celkem 21 newsletterů na 39 680 emailových adres).
Počet uživatelů z Německa sledujících naše informační kanály
se pak podařilo zvýšit o 20 %.
Rok 2019 se tedy i jako v předchozích letech nesl v duchu
posilování značky, dále ve využívání prémiových formátů a formátů které jsou optimalizovány pro mobilní zařízení. V neposlední řadě také kladli stále větší důraz na vlastní tvorbu obsahu
a větší propojení blogu s ostatními komunikačními kanály.

Statistiky
Celková návštěvnost relevantních uživatelů webu a blogu byla
v roce 2019 celkem 527 921. Oproti roku 2018 jsme zaznamenali mírný pokles (cca o 9 %), avšak s ohledem na strukturu
kanálů a vyšší zaměření na dosah kampaně, než samotnou
návštěvnost webu se jedná o pokles minimální. Návštěvníci
webu nicméně provedli téměř 1 milion zobrazení stránek
na webu a blogu. Kvalita návštěvnosti pak oproti roku 2018
vzrostla. Na webu i blogu se podařilo snížit Bounce Rate
(míra okamžitého opuštění) a naopak zvýšit průměrnou dobu
strávenou na webu a počet zobrazených stránek na jednu návštěvu. Na sociálních sítích Facebook a Instagram pak vidělo
publikované posty více než 1 milion unikátních uživatelů,
na samotném Facebooku pak každý uživatel viděl jednotlivý

příspěvek 5,82krát a na Instagramu pak 5,24krát. Veškerá
inzerce (bannery, brandingy, sociální sítě, reklama ve vyhledávání) pak v roce 2019 vygenerovala dohromady 57 546 841
zobrazení v podobě reklamních bannerů, social formátů a videí.
Z hlediska geografického původu návštěvníků byla nejvíce
zastoupena Česká republika (64 %). Z našich sekundárních
trhů pak Německo s 21 % a také Rusko s 8 %. V rámci samotné
České republiky pak regionu původu návštěvníků dominovala
Praha a pak dále Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Plzeňský
kraj a Jihomoravský kraj. Nejnavštěvovanějšími články na blogu
byla témata spojená se seriálem Toulky Karlovarským krajem
a také článek „Šlápněte do pedálů a objevte Karlovarský kraj.“
Mezi další preferovaná témata patřily články věnované hradům,
zámkům a přírodě.

Blog
Blog představuje důležitý prostředek pro naše kampaně. V prvé
řadě je plně optimalizovaný pro mobilní zařízení, takže se jedná
o ideální cíl pro mobilní uživatele. Zároveň perfektně slouží
k prezentaci nejrůznějších tematických seriálů či jednorázových
tipů a recenzí. V roce 2019 jsme na blogu publikovali dohromady 60 vlastních článků se zásahem více jak 127 000 uživatelů.
Průměrný čas, který návštěvník stráví na blogu se prodloužil
o 18 % oproti roku 2018.

Reklama ve vyhledávání
Reklama ve vyhledávání je pro nás stále klíčovým kanálem,
který běží po celý rok, přičemž se dle potřeb upravují klíčová
slova, inzeráty a obsah „landing page“ dle aktuální sezóny.
Pro reklamu ve vyhledávání se pro český trh využívají vyhledávače Seznam a Google též pro reklamní zásah německých
a ruských uživatelů. Kampaně zacílené na Českou republiku
mají poměrně rozsáhlou strukturu a využívají především klíčová
slova pokrývající vyhledávací dotazy uživatelů, kteří aktivně
vyhledávající tipy na výlety a lokality. Klíčová slova jsou pak
navázána na nejrůznější aktivity, vztahující se na roční období
(např. kam na lyže, kam na kolo). Cílové stránky byly rozdílné
pro mobilní zařízení, jelikož web zivykraj.cz pro ně není optimalizován. Uživatelé z telefonů tedy byli směřováni na blog.
Zahraniční část kampaní cílená na Rusko a Německo je
poněkud „okleštěná“, a to především kvůli k nižšímu rozpočtu,
respektive vyšší ceně za proklik. Kampaně obsahují podobná
klíčová slova, ale vztažená přímo k České republice.

Bannerová inzerce a video
V rámci bannerové reklamy stále více využíváme interaktivní bannerové formáty typu Html5, a to jak v dynamických bannerech,
tak i ve velkoformátových bannerech typu Branding. V těchto
bannerech jsme pak také začali více využívat i prémiové formáty
jakým je například Double-Layer branding, a dále speciální
mobilní formáty bannerové reklamy. Celkově velmi dobře hodnotíme míru proklikovosti na blog a web samotný v porovnání
s předešlým rokem. V rámci celoročních kampaní byla spuštěna
také video reklama, a to skrze internetový server YouTube

9

a dále systémy programatické reklamy. Byly využity jak instream
tak outstream formáty. Tyto formáty pak dlouhodobě vykazují
vysokou míru proklikovosti a vyšší míru interakce než klasické
bannery. Dalším formátem, který používáme je formát nativní
reklamy, což je formát, který je přizpůsoben vzhledu daného
webu a díky tomu přivádí na koncový web kvalitní návštěvníky
projevující skutečný zájem o danou problematiku. Relevantnost
tohoto formátu a obsahu lze následně velmi snadno vyhodnotit
podle snížení bounce rate (odchodovost ze stránky) a delší
době strávené na webu. Příkladem může být například nativní
reklama v podobě webové stránky s tématikou Hornické krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge spuštěné v souvislosti se zápisem této
oblasti na Seznam světového dědictví UNESCO. Průměrná doba
uživatelů strávená na těchto stránkách je 8:50 minut.
V rámci jednotlivých kampaní pak pokračujeme ve využívání remarketingu, díky kterému jsme schopni uživateli ukázat
dodatečný obsah příbuzný s tím, který již v minulosti navštívil.
Díky tomuto nástroji pak znovu posilujeme vnímání značky.
Remarketing je využíváme skrze všechny dostupné kanály
(Google, Sklik, Facebook i v programatické inzerci).

Sociální sítě
Mezi hlavní komunikační kanály v rámci sociálních sítí nadále
řadíme Facebook a Instagram. V roce 2019 jsme pokračovali
v našem růstu na sociální síti Facebook. Na facebookovém profilu
Živý kraj se zveřejnilo 160 různých druhů příspěvků, které byly
ušité návštěvníkům na míru. Cílem bylo oslovit různé skupiny
lidí. Z hlediska nárůstu fanoušků profil narostl o 59 % (z 15 716
na 25 013 fanoušků), a to především díky kontinuálnímu obsahu,
placené podpoře a také strategickým kampaním, které byly
připravené s cílem oslovit nové uživatele.
Na Facebooku jsme placenou podporou obsahu oslovili
během roku 548 549 unikátních uživatelů. Obsah příspěvků
se zobrazil celkem 3 192 018krát při četnosti 5,82 zobrazení
příspěvku na uživatele a zaznamenáno bylo celkem 101 315
uživatelských interakcí. Kumulativní dosah FB stránky za celý
rok byl 3 494 385, z toho organický reach činil 397 730. Organický reach jasně potvrzuje nutnost placené podpory každého
příspěvku. Absolutní počet impresí stránky byl 9 704 135.
Unikátní reach ukazuje unikátní uživatele bez případných
duplicit a organického dosahu. Kumulativní reach ukazuje, kolik
uživatelů jsme zasáhli stránkou celkem. Zobrazení vyjadřuje imprese, respektive kolikrát se uživatelům obsah zobrazil celkem.
Zde hraje roli četnost zobrazení. Data vyjadřují výsledky vždy
čistě za zmíněnou sociální síť bez kampaní.
Německá verze FB stránky Living Land v roce 2019 zasáhla 232 424 unikátních uživatelů, obsah se zobrazil celkem
962 989krát při četnosti 4,14 zobrazení příspěvku na uživatele.
Zároveň jsme získali celkem 15 888 uživatelských interakcí relevantního publika. Placená podpora byla zaměřena především
na německé příhraničí. Během roku 2019 jsme pro německé
uživatele zveřejnili více než 90 příspěvků. Obsah se zaměřoval
převážně na tipy z oblasti lázeňství a highlighty Karlovarského
kraje. Prostřednictvím profilu na Instagramu bylo publikováno
více ne 100 příspěvků, které vyvolaly velké množství reakcí.
Placená podpora obsahu se zaměřovala z větší části na získání
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uživatelských interakcí, druhým cílem bylo obsahem oslovit nové
publikum a vyvolat chuť navštívit Karlovarský kraj. Placenou
podporou jsme zasáhli celkem 241 902 unikátních uživatelů,
obsah se zobrazil celkem 1 266 563krát při četnosti 5,24 zobrazení příspěvku na uživatele. Zároveň jsme podporou získali
celkem 106 702 uživatelských interakcí.
Pro vyhodnocování kampaní na sociálních sítích jsme nově
zařadili metriku odhadovaného nárůstu vybavení si reklamy.
Toto je míra, v jaké by si odhadovaný počet dalších lidí vybavil,
že naši reklamu viděl, když by byl dotázán do 2 dnů. Pro uživatele sledující profil Živý Kraj je tato míra 13,43 %. V obecném
průměru se tato míra pohybuje většinou pod 10 %.

Tematické online kampaně
V roce 2019 jsme realizovali samostatnou online kampaň, zaměřenou na lázeňskou sezonu. Kampaň proběhla během měsíce
května a využili jsme při ní obsahové sítě Seznamu s cílením
na zájemce o lázeňství a kulturu. Podobným způsobem jsme
využili též Facebooku a programatické reklamy v systému Google
& Display 360. Neopomněli jsme ani stávající návštěvníky našeho
webu a blogu, které jsme retargetovali pomocí bannerové reklamy. Celkem se podařilo dosáhnout více než 480 000 impresí
a 2400 prokliků. Kampaň odkazovala na speciální blogový článek
věnující se právě lázeňské sezoně.
Další tematicky zaměřená kampaň souvisela se zápisem
Hornické krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového
dědictví UNESCO. Tuto kampaň jsme spustili měsíc po samotném zápisu a byl pro ní využit formát nativní reklamy v podobě
webové stránky https://native.seznamzpravy.cz/toulky-po-stopach-krusnohorskych-horniku/ na jejímž uživatelsky atraktivní
obsahu jsme spolupracovali s ředitelem společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Webová stránka byla
promována prostřednictvím dedikovaná pozice v sekci „Doporučujeme“ na Seznam Zprávách, upoutávkou ve výpisu článků,
bannerovou reklamou na Seznam HP, a také prostřednictvím
FB profilu Seznam Zpráv. Během prvního měsíce navštívilo
tuto stránku více jak 80 000 unikátních uživatelů, kteří čtením
obsahu strávili téměř devět minut.
Ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism v Moskvě jsme také připravili online kampaň cílenou
především na segment B2B, která byla tematicky zaměřená
na prezentaci lázeňských měst Karlovarského kraje i dalších
atraktivit regionu. Pro tyto účely byla vytvořena jednoduchá
vzdělávací microsite viz http://ваша-чехия.рф/, na které
jsme mimo jiné opakovaně uspořádali online webinář pro
zástupce cestovních kanceláří. Průměrná návštěvnost těchto
stránek byla 5785 návštěv měsíčně. Pro Německo, Nizozemsko
a Polsko jsme pak ve spolupráci s příslušnými zahraničními
zastoupeními připravili zimní kampaň propagující Krušné hory,
zimní střediska a další vyžití včetně nabídek wellness pobytů
v kombinaci s aktivní dovolenou.

Ediční činnost
V průběhu roku jsme aktualizovali stávající informační materiály
a mapy. Pro letní sezónu jsme připravili brožuru novinového typu

s názvem Léto v Karlovarském kraji, kterou jsme distribuovali
formou vkládané přílohy do MF Dnes (181 900 ks), Deníku N
(10 000 ks), magazínu Moje země (5 800 ks) a německého deníku
Sächsische Zeitung (40 000 ks). Obdobou pak byla vkládaná
příloha pro zimní období s názvem Zima v Krušných horách,
která byla distribuována prostřednictvím MF Dnes (52 200 ks),
magazínu Moje země (5800 ks) a v německém příhraničí opět
prostřednictvím deníku Sächsische Zeitung (40 000 ks). Všechny
uvedené materiály byly nabídnuty informačním centrům v Karlovarském kraji a také subjektům z oblasti cestovního ruchu,
které na území regionu působí. Distribuce těchto materiálů
pak probíhala ve velké míře v rámci veletrhů cestovního ruchu
a dalších společenských či kulturních akcí, kterých se Destinační
agentura v roce 2019 účastnila, a to jak doma, tak i v zahraničí.

PR a tištěná inzerce
V této oblasti jsme navázali na ověřenou spolupráci s českými
i zahraničními médii a ve větší míře se zaměřili na tvorbu letní
a zimní vkládané přílohy. V portfoliu nechyběly celostátní deníky
a jejich přílohy, tematicky zaměřené magazíny, teritoriální
a business katalogy, stejně jako palubní a lifestyle časopisy.
V rámci tištěné inzerce jsme cílili především na domácí turisty
a na blízké trhy jako je Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko. V odpovídající míře pak také na Rusko a státy SNS, a to
především prostřednictvím zmiňovaných palubních katalogů.
Témata byla velmi různorodá, nicméně hlavní osu tvořily články
a image inzerce s potenciálem oslovit lázeňské hosty, aktivní
turisty a rodiny s dětmi.
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Karlovarský kraj v TV
Na začátku roku jsme ve spolupráci s Českou televizí realizovali
natáčení pro pořad Běžkotoulky, kde byla prezentována oblast
Bublava – Jelení – Přebuz s cílem odlehčit přetíženému centrálnímu Krušnohoří a Krušnohorské magistrále.
V rámci propagace cykloturistiky jsme také navázali na spolupráci s FTV Prima a s tvůrci pořadu Bikesalon jsme ve dvou
epizodách připravili další tip na cyklovýlet, tentokrát po území
východního Karlovarska. V pořadí již třetí pozvánku do regionu
jsme zaměřili na oblast Bochovska, Žluticka a Valečska. Spolupracovali jsme také s německou společností MDR TV, kde
jsme měli možnost v pořadu nazvaném „Eine Reise zu Sachsen
Nachbaren“, představit atraktivity Karlovarského kraje, mimo
jiné např. města Cheb, Loket, Sokolov, Františkovy Lázně, několik
hradů a zámků, muzea, přírodní rezervaci SOOS, Svatošské skály
a například také tradiční výrobu porcelánu a hudebních nástrojů.

Pořad „Toulky Karlovarským krajem“ na Televizeseznam.cz
Seriál Toulky Karlovarským krajem se osvědčil nejen jako výborný audiovizuální doplněk našich blogových článků a prezentací,
kdy mohou být videa přehrávána například návštěvníkům
veletrhů, ale také jako výborný způsob propagace našich partnerů, kteří jednotlivá videa využívají na svých webech (Lázně
Jáchymov, Ski Areál Klínovec, jednotlivá města a informační
centra apod.)
Z tohoto důvodu jsme v roce 2019 zadali vytvoření dalších
15 dílů tohoto odlehčeného průvodce a zároveň zajistili jeho
vysílání nejen na standardním televizním kanálu TV Seznam, ale
také v internetové televizi. Souběžně s tím byla také spuštěna
online kampaň na propagaci všech 45 dílů a 8 bonusových
videí. Jen v online vysílání měly jednotlivé díly do konce roku
2019 celkem 1,3 milionu shlédnutí.
Destinační agentura sestavovala podrobný itinerář míst,
která se v seriálu objevila a následně se podílela na tvorbě
scénářů k jednotlivým dílům včetně zajišťování kontaktů a zpřístupnění jednotlivých míst pro natáčení.

Out of Home (OOH) – venkovní reklama
Destinační agentura pravidelně využívá příležitosti k neformálnímu setkávání nejen s potencionálními návštěvníky regionu,
ale také s rezidenty, které svou prezentací motivuje k návštěvě
jednotlivých lokalit a zvyšuje povědomí o nabídce Karlovarského
kraje. V průběhu roku se proto se svým promo stanem zúčastnila několika eventů, mezi které patřily např. Den cyklostezky
Ohře, Mattoni ½Maraton Karlovy Vary, Den otevřených dveří
Karlovarské železnice, Den otevřených dveří českého rozhlasu
nebo Den otevřených dveří Letiště Karlovy Vary. Na dalších
akcích pak byla zajištěna reklama formou reklamních bannerů,
přenosných poutačů nebo velkoplošných obrazovek. Šlo především o větší sportovní a kulturní události, jako je například
City Triathlon Karlovy Vary, extraligové zápasy HC Energie
Karlovy Vary nebo extraligové zápasy VK ČEZ Karlovarsko.
Destinační agentura prezentovala Karlovarský kraj také
na významných akcích v zahraničí. Účastnila se například Česko-bavorských slavností ve Schwandorfu, Městských slavností
Canaletto v Drážďanech nebo Českého festivalu v Moskvě,
kde mimo jiné zajistila prezentační plochu také pro partnery
z regionu. V rámci veletrhu F.RE.E. Mnichov pak realizovala
venkovní reklamu formou velkoplošných bannerů a CLV reklamy na vybraných stanicích metra a vstupních koridorech
areálu výstaviště.

Jednotlivé díly seriálu v roce 2019:
1) Ukradli Rusové Karlovy Vary?
2) Jáchymovské peklo. Stezka mezi pracovními tábory
3)	Mučení a věšení zločinců v Česku. Svérázné hrdelní právo v Karlovarsku
4)	Zamilovaný Goethe. Po stopách největšího německého básníka
5) Nejzábavnější místa, kam vzít děti (všech věků)
6) Vedro u Karlovarského moře
7)	Anneberg a Krudum – Keltská hora, tajemný kult a bájný kostel
8)	SORELA – sovětský tradicionalismus inspirovaný západem na západě Čech
9) Karlovarské zázraky – Dílo lidských rukou a mysli
10)	Cesta z města. Místa, kde zažijete nefalšovanou vesnickou idylu
11) Utajený geopark Egeria – 600 milionů let před očima
12) Zámky jako ze škatulky, říkají si chateau
13)	Chcete pít magnesium ze serpentitu? Hledejte prameny z hadců!
14)	Moser a Strunal. Světoznámé české značky mistrovských řemesel
15)	Lázeň a bolest – Která procedura vás navždy zbaví bolesti?
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Press a Fam tripy
V roce 2019 jsme zorganizovali celkem 33 tripů pro 280 účastníků z téměř 20 zemí světa. Seznámit se detailně s atraktivitami
Karlovarského kraji tak měli novináři, touroperátoři a influenceři
z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Nizozemí, Belgie,
Polska, Švédska, Velké Británie, Itálie, USA, Ruska, Číny, Jižní
Koreje a dalších. Témata jednotlivých návštěv byla poměrně
různorodá od lázeňství, přes památkový turismus až po gastronomii. Programy byly proto připravovány každé skupině
tzv. na míru a destinační agentuře se opět podařilo zapojit velké množství místních subjektů. Pro touroperátory byly
v široké míře zprostředkovány prohlídky lázeňských hotelů,
které ve většině případů vytvořili prvotní impuls pro navázání
obchodní spolupráce.
Za zmínku jistě stojí fam trip připravený pro 90 brazilských
touroperátorů. Za nejvýznamnější však považujeme cestu lékařů
Ruských železničních drah, kteří na naše pozvání přijeli do Karlovarského kraje, aby se dozvěděli více informací o lázeňské
léčbě ve všech lázeňských městech regionu a mohli navázat
spolupráci si místními hotely s cílem znovu zařadit západočeské

lázně mezi místa vhodná pro rekonvalescenci a rekreaci svých
zaměstnanců z celé Ruské federace. V rámci svého pobytu měli
možnost navštívit 25 hotelů a lázeňských zařízení.
Mezi nejčastější cíle v programech novinářů patřila kromě
všech lázeňských měst, také města Loket, Cheb, Bečov nebo
Ostrov, kulturní a historické památky napříč regionem, tradiční
výrobky a produkty, a také oblast Krušných hor.
V květnu 2019 se v Praze uskutečnilo vyhlášení cen Global
Social Award, které oceňuje světové osobnosti sociálních sítí.
Na finálový večer se sjelo více než 40 influcenrerů z celého
světa. Mezi finalisty byla nominována také Madeline Stuartová
z Austrálie, první modelka s Downovým syndromem, která
se objevila například na přehlídkách Fashion Week v New Yorku,
Paříži, Londýně nebo v Dubaji. Její facebookový profil sleduje
téměř 690.000 uživatelů, na Instagramu má zhruba 211.000
sledujících. Destinační agentuře se jí jako jednu z oceněných
finalistek podařilo oslovit a v doprovodu své matky navštívila
Karlovarský kraj, kde jsme pro ně připravili program včetně
prohlídky města Karlovy Vary.
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Veletrhy
Destinační agentura se zúčastnila několika vybraných veletrhů
v České republice a v zahraničí. Kromě prezentace vlastních propagačních materiálů a materiálů poskytnutých městy a obcemi,
nabízela také bezplatný prospektový servis pro subjekty z řad
hotelů, lázeňských zařízení, památkových objektů, provozovatelů kempů, sportovních a volnočasových areálů a mnohé další.
Na veletrhu Holiday World Praha prezentovala Destinační
agentura Karlovarský kraj s vlastní expozicí o rozloze 80 m²
a návštěvníkům kromě tradiční nabídky představila tři hlavní
témata (700 let historických krovů v Chebu, 270. výročí narození
J. W. Goethe a 500 let od započetí ražby jáchymovského tolaru).
V rámci veletrhu v Mnichově pak využila partnerství České
republiky pro aktuální ročník, a kromě tradiční prezentace představila Karlovarský kraj formou OOH reklamy, moderovaných
přednášek lázeňských lékařů z jednotlivých lázeňských měst
a pro zatraktivnění zařadila soutěž o tři vouchery na pobyt
v lázních Jáchymov, Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

Seznam realizovaných veletrhů v roce 2019
Veletrh

Termín konání

Expozice (sdílená s CzT / vlastní)

Vakantie Utrecht

09.01. – 13.01.

sdílená CzechTourism

GO a REGIONTOUR Brno

17.01. – 20.01.

sdílená CzechTourism

Slovakiatour Bratislava

24.01. – 27.01.

sdílená CzechTourism

Reisemesse Dresden

24.01. – 27.01.

sdílená CzechTourism

IMTM Tel Aviv

12.02. – 13.02.

sdílená CzechTourism

Holiday World Praha

21.02. – 24.02.

vlastní expozice

F.RE.E München

20.02. – 24.02.

sdílená CzechTourism

Freizeit Nürnberg

27.02. – 03.03.

vlastní expozice

ITB Berlin

06.03. – 10.03.

sdílená CzechTourism

MITT Moskva

12.03. – 14.03.

sdílená CzechTourism

For Bikes Praha

29.03. – 31.03.

vlastní expozice

Euroregion Tour 2019 Jablonec

15.03. – 16.03.

vlastní expozice

AITF Baku

04.04. – 06.04.

sdílená CzechTourism

ITEP Plzeň

19.09. – 21.09.

vlastní expozice

Expotravel Jekatěrinburg

05.10. – 06.10.

sdílená CzechTourism

TC Leipzig

20.11. – 24.11.

sdílená CzechTourism
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Cílené prezentace a workshopy
Kromě pravidelné účasti na veletrzích cestovního ruchu přistoupila Destinační agentura v roce 2019 k realizaci série odborných B2B seminářů a medical workshopů v Ruské federaci,
Kazachstánu a Bělorusku, které byly určené nejen zástupcům
cestovních kanceláří a touroperátorům, ale také zástupcům
lékařských klinik a zdravotnických zařízení. Nad akcemi převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje. V průběhu roku
byly semináře zrealizovány ve městech Saratov, Krasnojarsk,
Petrohrad, Jekatěrinburg, Irkutsk, Kazaň, Novosibirsk, Ťumeň,
Nižnij Novgorod, Minsk a Almaty. Semináře probíhaly formou
prezentace regionu a jeho nabídky v oblasti lázeňské péče
a následné interakce mezi přednášejícím a posluchači, během
které byl kladen důraz především na specifika prodeje lázeňských pobytů. Celkem jsme proškolili přibližně 450 účastníků
a tento formát vzdělávacích akcí se natolik osvědčil, že byly
naplánovány i pro rok 2020.
Na jaře a na podzim roku 2019 prezentovala Destinační
agentura atraktivity regionu také na akcích Český den v Moskvě
a Český den v Petrohradě. Jednalo se o speciální prezentaci
českých B2B partnerů z oblasti cestovního ruchu, kterou zajistilo
zastoupení CzechTourism v Moskvě za podpory velvyslanectví
České republiky.

Vzdělávací činnost a výzkum
Na jaře 2019 připravila Destinační agentura pro Karlovarský
kraj workshop s názvem „Think outside the box“, jehož cílem
bylo seznámit přítomné s novými trendy a změnami v cílových
skupinách turistů, koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji a možnostmi měření přínosů z cestovního ruchu
a efektivity destinačních společností. Své poznatky a aktuální
informace zde prezentovali předseda Destinační agentury,
vedoucí oddělení marketingového výzkumu agentury CzechTourism, expert v oblasti cestovního ruchu a regionálního
rozvoje nebo zástupce společnosti zabývající se výzkumem
trhu a marketingovým poradenstvím. Na soubor přednášek
následně navázala moderovaná diskuze, která nabídla prostor
pro dotazy jednotlivých účastníků. Workshopu se zúčastnilo
více jak sto účastníků z řad hoteliérů, cestovních kanceláří,
informačních center, ale také průvodci nebo zástupci krajské
a obecní samosprávy.
Pro všechny, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu
nebo se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují
přichystala Destinační agentura také další ročník Regionální
konference cestovního ruchu. Konference se konala na začátku
prosince, byla rozdělena do dvou bloků a na programu byly
kromě novinek z regionu také zajímavé prezentace týkající
se digitálního marketingu, principů destinačního managementu
a modelů spolupráce v regionech a další zajímavé informace.
V roce 2019 se Destinační agentura zapojila do dosud nejrozsáhlejšího průzkumu návštěvnosti turistických cílů v České
republice. Agentura CzechTourism poprvé vyzvala ke zpracování
dat destinační společnosti a krajské úřady ze všech 14 krajů
a výsledkem byla dosud nejkomplexnější datová sada o oblíbenosti turistických cílů Česka. Díky spolupráci Destinační
agentury s regionálními partnery se podařilo do průzkumu
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zařadit přibližně 50 turistických cílů v Karlovarském kraji.
Destinační agentura se také stala aplikačním garantem projektu
„Systém pro podporu marketingového rozhodování“, který
byl realizován ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni a Technologickou agenturou České
republiky. V rámci projektu proběhla opakovaná dotazníková
šetření návštěvníků kraje, jichž výsledky v budoucnu umožní
predikovat dopady konkrétních rozhodnutí při marketingovém
řízení destinace. V roce 2020 bude spolupráce mezi účastníky
projektu pokračovat.

Aktivity ve vztahu k profesním sdružením
a podnikatelským subjektům a přeshraniční spolupráce
V rámci rozvoje tzv. 3K platformy oslovila Destinační agentura
další subjekty v Karlovarském kraji, a to jak z řad hotelů a lázeňských zařízení, tak provozovatelů volnočasových areálů či
správců a vlastníků památek. Zároveň udržovala intenzivní
spolupráci s institucemi a profesními sdruženími, mezi které
patří Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary, Asociace hotelů
a restaurací, Carslbad Convention Bureau, Klub českých turistů,
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Balneologický
institut Karlovy Vary, Letiště Karlovy Vary, sdružení Medispa,
Krajský úřad Karlovarského kraje, Česká centrála cestovního
ruchu – CzechTourism a informační centra. Velmi výrazný posun
také nastal ve spolupráci se stakeholdery v Karlovarském kraji,
a to jak z řad hotelů a lázeňských zařízení, tak provozovatelů
volnočasových areálů či správců a vlastníků památek. Zástupce Destinační agentury se pravidelně účastnil všech jednání
a jednotlivé subjekty z výše uvedených organizací zapojoval
do svých aktivit a aktivně oslovoval s nabídkou spolupráce
a společné prezentace.
V rámci přeshraniční spolupráce se Destinační agentura
zapojila do projektu „Kulturní cesta Fojtů“ s německým partnerem Tourismusverband Vogtland e.V. V rámci výměny informací,
propagačních materiálů a prezentace nabídky cestovního ruchu
v příhraničí se také prohloubila spolupráce s Tourismusverband
Erzgebirge e.V. a Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. Ve spolupráci s Euregio Egrensis, Frankenwald Tourismus, Landkreis
Bayreuth, Landkreis Hof a několika dalšími partnery na české
i německé straně pracovala Destinační agentura na realizaci
projektu Cykloregion česko-bavorské lázně.
Destinační agentura se také stala partnerem a členem
řídící skupiny v rámci příprav přeshraničního projektu Die Kulturstadt Bayern-Böhmen in Schwandorf 2020-2021 (Kulturní
město Čechy-Bavorsko). Další aktivity pak agentura připravuje
ve spolupráci s Centrum Bavaria Bohemia CeBB.

Podpora leteckých linek
Na základě společné dohodyDestinační agentury, Letiště
Karlovy Vary a.s. a letecké společnosti Pobeda, jsme nadále
pokračovali v nastavené marketingové podpoře letecké linky
Moskva – Karlovy Vary, což postupně vedlo k navýšení počtu
letů z původních dvou na pět letů týdně.
V červnu 2019 začal létat charterový let Karlovy Vary –
Taškent, který spustila jedna z cestovních kanceláří, pro které

Destinační agentura v roce 2018 zorganizovala týdenní fam trip
se zaměřením na lázeňská města a region. Celkem se jednalo
o devět charterových letů společnosti Uzbekistan Airways,
které ve čtrnáctidenních intervalech přepravily více jak 1000
cestujících v obou směrech.

ODM 2020 – Olympiáda dětí a mládeže 2020
V první polovině roku 2019 byla Destinační agentura Karlovarským krajem požádána o pomoc při přípravách zimní
olympiády dětí a mládeže. Tato spolupráce spočívala především
v zajištění spolupráce s městy a obcemi, doporučení ubytování
pro účastníky olympiády a jejich doprovod, nastavení komunikační strategie a vytipování dodavatelů pro správu sociálních
sítí a dodavatelů digitálního obsahu.

Travel Trade Day 2020
Destinační agentura dlouhodobě usilovala o spolupořadatelství
akce Czech Republic Travel Trade Day 2020. V první polovině
roku 2019 jsme úspěšně završili jednání s agenturou CzechTourism a Karlovarský kraj byl vybrán jako hostitel největšího
incomingového workshopu v České republice. Tato jedinečná
„business to business“ (B2B) platforma nabízí tuzemským
poskytovatelům turistických služeb jednání s přibližně osmi
desítkami nákupčích z celého světa. Mezi tradiční účastníky
se řadí nákupčí z Německa, Rakouska, Beneluxu, Francie,
Itálie, Španělska, Skandinávie, Velké Británie, Polska, Litvy,
Jižní Koreje, Ruska anebo Latinské Ameriky. Hlavním cílem
této akce je posílit příjezdový cestovní ruch, přispět k rozvoji
obchodních aktivit českých podnikatelů, regionů a institucí
a umístit Karlovarský kraj do komerčních nabídek zahraničních
cestovních kanceláří.
Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje,
primátorka města Karlovy Vary a také starosta města Mariánské
Lázně. Města Karlovy Vary a Mariánské Lázně byla vybrána jako
místa pro workshop s mezinárodními nákupčími a následná
jednání s řediteli zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Pro účastníky workshopu naplánovala Destinační
agentura sérii čtyř tzv. pre-tours po regionu. Účelem těchto
poznávacích cest je seznámit zahraniční nákupčí (touroperátory a cestovní kanceláře), novináře a ředitele zahraničních
zastoupení s destinací a její nabídkou. Termín akce je stanoven
na konec března 2020.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary - KVIFF 2019
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je bezesporu
nejvýznamnější kulturně společenskou událostí regionu, která
každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků z České republiky
a ze zahraničí. Prezentace atraktivit regionu proto nesmí na této
akci chybět. Kontakt s návštěvníky festivalu probíhal na několika úrovních, přičemž hlavní aktivitou byl vlastní prezentační
stánek ve Smetanových sadech před budovou Alžbětiných
Lázní. Zde byly po celou dobu konání festivalu návštěvníci
informováni o možnostech vyžití, které Karlovarský kraj nabízí
jak v letních, tak zimních měsících. Zájemci zde mohli získat

potřebné informace, odebrat si potřebné infomační letáky
nebo mapy a součástí byla také chill-out zóna pro velké i malé
návštěvníky. Další infopoint s obdobnou nabídkou služeb byl
zřízen přímo v hotelu Thermal. V průběhu konání festivalu
se návštěvníci mohli také zapojit do fotografické soutěže, která
spočívala v návštěvě zajímavých lokalit Karlovarského kraje
během filmového festivalu, vyfocení fotografie a její následné
sdílení na Instagramu s hastagem #ne_zijemejenomfilmem.
Pro soutěžící byly připraveny atraktivní ceny – Luxusní pobyt
v Grandhotelu Pupp ve stylu Jamese Bonda, Relax v srdci Krušných hor s ubytováním v hotelu Zelený dům, volné jízdy v Trail
Parku Klínovec a volné vstupy do Dolu Mauritius nebo Exkluzivní
karlovarská kosmetika Carl’s. Během filmového festivalu bylo
na obou informačních stáncích rozdáno více jak 24 000 kusů
reklamních předmětů a stejné množství propagačních materiálů.
Další prezentace turistických cílů v Karlovarském kraji
byla během festivalu průběžně zveřejňována ve Festivalovém
deníku, odkaz na turistický portál s dalšími informacemi pak
návštěvníci festivalu našli také v oficiálním festivalovém programu a katalogu.
Součástí aktivit destinační agentury v rámci filmového
festivalu je tradičně pořádání lokačních tour pro profesionály
z oblasti filmové produkce. Také v tomto roce proto připravila
tři lokační tour, kterých se zúčastnilo 5 týmů soutěžních filmů
z Dánska, USA, Španělska, Turecka a Číny, a také zástupci
státního fondu kinematografie z Izraele a Německa. Destinační
agentura připravila tyto akce ve spolupráci se společnostmi Film
Servis Festival Karlovy Vary a Czech Film Commission. Všichni
hosté projevili veliký zájem o poznání historie Karlovarského
kraje, zajímali se o příběhy míst, které navštívili a samozřejmě
si odvezli množství fotografického materiálu.

Certifikace organizací
v oblasti cestovního ruchu (ČSKS, DMO)
V rámci certifikace Českého systému kvality služeb (dále jen
ČSKS), kterou Destinační agentura získala 19. 7. 2018, jsme
aktualizovali plán opatření a standardy poskytovaných služeb.
Aktuálně je certifikace platná do 18. 7. 2021.
Certifikát Kategorizace organizací destinačního managementu (dále jen Kategorizace DMO), který definuje minimální
požadavky na činnost DMO, a který byl destinační agentuře
poprvé vydán 27. 9. 2018, byl úspěšně obhájen a prodloužen
na další období. Certifikát Kategorizace DMO nadále opravňuje
destinační agenturu k podávání žádostí o podporu z Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech u Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
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Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Na konci roku 2018 podala Destinační agentura žádost o podporu na marketingové aktivity v cestovním ruchu do Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj. V rámci této podpory bylo
možné získat příspěvek až do výše 50 % z celkové částky realizovaných projektů. V průběhu roku 2019 realizovala Destinační agentura dílčí projekty (viz seznam níže) v celkovém
objemu 2 261 174 Kč, přičemž zpět v podobě dotace získala
1 130 587 Kč, tedy plných 50 %.
•	Analytická studie – Efektivita činnosti krajské destinační
agentury Živý kraj
•
Expozici v rámci veletrhu Holiday World v Praze 2019
•
Propagační předměty – lázeňské pohárky
•	Nové díly seriálu Toulky Karlovarským krajem a jejich
on-line a TV propagace
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Filmová kancelář Karlovarského kraje
Destinační agentura zajišťuje v rámci svých aktivit také provoz
Filmové kanceláře Karlovarského kraje a je kontaktním místem
pro všechny audiovizuální produkce, které hledají informace
a kontakty v Karlovarském kraji. Filmová kancelář poskytuje
především pomoc při vyhledávání filmových lokací, získávání
všech typů povolení nebo při jednání s vlastníky nemovitostí,
institucemi a policií. Produkcím a filmovým štábům však nabízí
i služby týkající se poskytování informací o firmách a institucích,
které nabízí související podpůrné služby, pomoc při zajištění
ubytování a dopravy a v neposlední řadě podporu při propagaci
filmu / projektu.
V roce 2019 byla filmová kancelář v kontaktu s několika
produkcemi, kterým pomáhala s tipováním vhodných lokací
a zajišťovala obhlídky např. pro projekty Spy City, Shadow
Play nebo Tribes of Europe. V regionu se nakonec realizovalo
natáčení jednoho z dílů německé kriminální série projekt Erzgebirgskrimi - Tödlicher Akkord, který bude vysílán v roce 2020.
Na konci května navštívila Karlovarský kraj skupina filmových producentů a lokačních manažerů z České republiky, pro
které jsme ve spolupráci s Czech Film Commission připravili
dvoudenní lokační tour. Účastníci měli možnost navštívit několik atraktivních lokací - hotelové interiéry, historické památky
i výrobní provozy. Během mezinárodního filmového festivalu
jsme pak připravili další tři lokační tour pro profesionály z oblasti
filmové produkce z Dánska, USA, Španělska, Turecka a Číny,
Izraele a Německa.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKU TVOŘÍ:
I.

ROZVAHA

II.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

III.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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Zpráva auditora
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08Poděkování

Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj, z.s.
děkuje všem partnerům
za spolupráci.
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www.zivykraj.cz

blog.zivykraj.cz

facebook.com/zivykraj

instagram.com/zivykraj

youtube.com/zivykraj

