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Analýza cestovního ruchu Libereckého kraje a regionů
Statistické srovnání ČR/Libereckého kraje/Prahy/Královéhradeckého kraje

Oblast/ Kritérium
Česká republika

Počet hostů

Počet
Využití
přenocování Počet lůžek Počet pokojů lůžek

Využití
pokojů

12 211 878

36 908 811

449 068

176 403

34,6

40,5

4 743 373

12 121 133

82 559

38 726

48,9

54,2

Liberecký kraj

632 568

2 206 479

37 976

12 671

27,4

31,8

Královéhradecký kraj

804 270

3 133 903

44 271

15 730

29,5

33,7

Praha

- Liberecký kraj má nejnižší procento využití kapacity lůžek ze
srovnávaných oblastí.
- Zvýšení využití stávajících ubytovacích kapacit může sloužit jako jedno z
měřitelných kritérií úspěšnosti kampaně.

SWOT analýzy
Připravili jsme SWOT analýzy celého Libereckého kraje a jeho jednotlivých
turistických regionů.
Pro srovnání jsme vytvořili také SWOT analýzu Královéhradeckého kraje.
Sběr dat probíhal:
• Český statický úřad
• Vlastní výzkumy a ankety
• Výzkumy významných agentur
• Analýza dostupných materiálů

SWOT analýza Jizerských hor
Silné stránky
• Tramvajová doprava i mezi městy
(Jablonec nad Nisou x Liberec)
• Geografická poloha
• Příznivé podmínky pro zimní sporty
• Velké množství rozhleden
• Množství naučných a exkursních stezek
• Velmi dobrá dostupnost z Prahy

Příležitosti
• Zavedení zelených autobusových linek
• Mezinárodní spolupráce
• Využití technických zajímavostí regionu
• Podpora akcí spjatých s historickými
tradicemi – s bižuterií a sklářským
průmyslem

Slabé stránky

Hrozby

• Nízká obslužnost veřejné dopravy
• Podmínky pro sjezdové lyžování
• Struktura návštěvníků
• Malý počet atraktivit využitelných pro děti
• Nedostatečná propagace prováděných
kulturních akcí

• Výraznější zhoršení dostupnosti železniční
dopravou
• Při zachování současné struktury
návštěvníků (především z Prahy a Libereckého
kraje) absence potenciálu návštěvnosti do
budoucna

SWOT analýza Českolipska
Silné stránky
• Nerostné bohatství
• Úroveň sklářského průmyslu
• Geografická poloha
• Vysoký výskyt rekreačních ploch
• Vhodné podmínky pro šetrné formy
turistiky
• Koncentrace kulturních památek

Příležitosti
• Zavedení zelených autobusových linek
• Mezinárodní spolupráce
• Využití programů EU
• Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu
• Zlepšení dopravní obslužnosti
• Budování koupališť
• Využití zájmu produkty venkovské turistiky

Slabé stránky

Hrozby

• Rozdrobená sídelní struktura
• Obtížná dopravní obslužnost menších obcí
• Neexistence zdravotních služeb v 80% sídel
• Těžba surovin
• Nedostatečná infrastruktura cestovního
ruch
• Nízká kvalifikace pracovní síly
• Nízké finanční prostředky na rozvoj

• Prohlubování ekonomického úpadku
venkovských lokalit
• Narušení krajinného rázu stagnací a
útlumem podnikatelských aktivit
v zemědělství
• Vysoké riziko lokálních záplav
• Absence finančních prostředků z EU

SWOT analýza Českého ráje
Silné stránky
• Hustá železniční síť
• Rozmanitá nabídka krajinných i kulturních
zajímavostí
• Hustá síť cyklotras a turistických tras
• Dobrá časová dostupnost z Prahy
• Velká podnikatelská aktivita v cestovním
ruchu

Příležitosti
• Optimalizace vedení turistických tras –
rozptýlení návštěvníků i mimo oblíbené
lokality
• Využití finančních prostředků z fondů EU
• Snížení množství individuální dopravy
• Zavedení zelených autobusů

Slabé stránky

Hrozby

• Nízká úroveň služeb cestovního ruchu
• Špatný technický stav památek
• Nekvalitní infrastruktura dopravy
• Chybějící infrastruktura cyklostezek
• Příliš mnoho návštěvníků užívajících
individuální dopravu

• Nedocenění významu cestovního ruchu pro
rozvoj regionu
• Turistické zatížení krajiny – devastace
přírody a památek

SWOT analýza Krkonoš
Silné stránky
• Schopnost propagace a prezentace
turistického regionu jako celku
• Pestré zastoupení různých typů krajiny
• Nejnavštěvovanější horská oblast v ČR
• Široká nabídka ubytování
• Zajímavé turistické cíle
• Vhodné podmínky sportovní aktivity

Příležitosti
• Zlepšení kvalifikace pracovníků
• Zlepšení kvality ubytování a služeb
• Oživení a zkvalitnění stávajících cyklotras
• Rozšíření cestovního ruchu mimo zimní
období
• Zefektivnění propagace událostí a
památek
• Rozšíření zájmu turistů o podhůří Krkonoš

Slabé stránky

Hrozby

• Bez přístupu dálnice
• Narušená příroda
• Špatná dostupnost po železnici
• Špatná kvalifikace personálu ve službách
• Nedostatek kulturně-historických památek
• Nevyužívání možných dotací z EU
• Často nízká kvalita ubytování

• Omezení podnikatelských aktivit díky
nepříznivému daňovému systému
• Konflikty mezi podnikateli a ochránci přírody
• Turistické zatížení krajiny – devastace
přírody

SWOT analýza Libereckého kraje
Silné stránky

Příležitosti

• Pestré zastoupení různých typů krajiny
• Spolupráce s partnerskými regiony
• Kulturní vyžití
• Vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku
• Spojení Praha x Liberec (rychlostních silnice)
• Vysoká návratnost návštěvníků
• Geografická poloha

• Kompletace turistické dopravní infrastruktury
• Rozšíření doprovodných služeb cest. ruchu
• Rozvoj integrovaného dopravního systému
• Využití mimosezonních období
• Přidaná hodnota pro návštěvníky
• Vytvoření zastřešujícího systému koordinace,
rozvoje a komunikace cestovního ruchu

Slabé stránky

Hrozby

• Nedostačující kvalita základních služeb
• Nízká úroveň lázeňství
• Nízká úroveň marketingové strategie firem
• Neucelená prezentace prostřednictvím
médií, veletrhů
• Nerovnoměrné rozložení cestovního ruchu
• Malý počet kvalitních hotelů

• Zhoršování stavu místních památek
• Nezájem o soukromé podnikání v cest. ruchu
• Konfliktní střety rozvoje cestovního ruchu s
ochranou přírody
• Odliv návštěvníků z důvodu nekvalitních
služeb
• Odliv návštěvníku díky přetíženosti lokalit

SWOT analýza Královéhradeckého kraje
Silné stránky

Příležitosti

• Geografická poloha
• Relativně velký počet chráněných území
• Nadprůměrné zařízení cestovního ruchu
• Podmínky pro cyklistiku
• Vysoká návštěvnost po celý rok
• Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb
• Rozmanité podmínky pro cestovní ruch

• Využití potenciálu krajiny pro rozvoj nových
forem cestovního ruchu
• Vytvoření kvalitní sítě cyklotras a cyklostezek
• Rozvoj integrovaného dopravního systému
• Rekultivace území po těžbě
• Přidaná hodnota pro návštěvníky
• Přerozdělení cestovního ruchu do více lokalit

Slabé stránky

Hrozby

• Značný odliv obyvatel v produktivním věku
• Nižší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných
lidí
• Špatný stav budov v majetku obcí
• Přetíženost dopravní infrastruktury
• Úroveň sportovní a rekreační infrastruktury
• Nerovnoměrné rozložení cestovního ruchu
• Nedostatečná silniční dostupnost částí kraje

• Nekontrolovaná a živelná suburbanizace
• Oddálení dokončení páteřních komunikací
• Turistické zatížení krajiny
• Odliv návštěvníku díky přetíženosti vybraných
lokalit
• Zhoršující se stav železnic
• Zhoršování dopravní obslužnosti

Komunikační SWOT analýza Libereckého kraje
Silné stránky

Příležitosti
Kulturní vyžití

Vysoká návratnost

Podmínky pro
turistiku

Balíček služeb

Přerozdělení cestovního
ruchu do více lokalit

Využití zájmu o
venkovskou
turistiku

Podrobné zmapování
místních atraktivit
Spolupráce mezi subjekty

Podmínky pro
cyklistiku

Zimní sporty

Kooperace podnikatelů a
veřejné sféry

Rychlostní silnice
Praha x Liberec

Zastřešující systém pro
celý kraj
Mimosezónní období

Sousedí s Polskem a
Německem

Slabé stránky

Hrozby
Absence moderních marketingových
forem prodeje

Sport
Doprava
Návštěvnost

Přetěžování známých středisek

Služby cest. ruchu

Úroveň zmapování
místních atraktivit

Komunikace
Geografická poloha

Odliv návštěvníků z přetěžovaných lokalit
Nedostatečná spolupráce
mezi subjekty

Atraktivity kraje

Odliv návštěvníků díky nedostatečné kvalitě služeb
Nedostatečná spolupráce mezi
podnikatelskou a veřejnou sférou

Komunikační SWOT analýza Královéhradeckého kraje
Silné stránky

Rozmanitost vhodných
podmínek

Příležitosti

Vysoká návštěvnost po
celý rok

Balíček služeb
Přerozdělení cestovního
ruchu do více lokalit
Podmínky
pro cyklistiku

Spolupráce mezi subjekty

Neveřejné
letiště v HK
Nabídka pohostinských a
ubytovacích služeb

Hrozby

Přetěžování známých středisek

Informační infrastruktura CR

Nedostatečná
spolupráce mezi
subjekty

Doprava
Návštěvnost

Kooperace podnikatelů a
veřejné sféry

Vodní plochy vhodné
pro rekreaci

Slabé stránky
Sport

Využití zájmu o venkovskou turistiku

Odliv návštěvníků z přetěžovaných lokalit

Atraktivity kraje
Služby cest. ruchu
Komunikace
Geografická poloha

Nedostatečná
spolupráce mezi
podnikatelskou a
veřejnou sférou

Úroveň sportovní a
rekreační infrastruktury
Silniční dostupnost, absence
dálničních a rychlostních
komunikací

Odliv návštěvníků díky nedostatečné kvalitě služeb

Srovnání Libereckého a Královéhradeckého kraje
Liberecký kraj
Služby cestovního ruchu
Ubytovací a stravovací služby
Další služby turistům
Využití balíčku služeb
Atraktivity kraje
Vhodné podmínky pro cestovní ruch
Kulturní a historické atraktivity
Přírodní atraktivity

Královéhradecký kraj

Srovnání Libereckého a Královéhradeckého kraje
Liberecký kraj
Návštěvnost
Celková návštěvnost krajů
Návratnost návštěvníků
Rozložení návštěvnosti v regionu
Geografická poloha
Výhodná geografická poloha
Sport
Možnost sportovního vyžití

Královéhradecký kraj

Srovnání Libereckého a Královéhradeckého kraje
Liberecký kraj
Komunikace
Využívání dotačních programů
Informační struktura cest. ruchu
Spolupráce mezi subjekty
Doprava
Dopravní dostupnost
Přeprava v rámci kraje

Královéhradecký kraj

REALIZAČNÍ FÁZE
STRATEGICKÁ

Z čeho vycházíme
•

Ze SWOT analýzy
do marketingové strategie jsme zapracovali příležitosti, které vyplynuly ze SWOT analýz

•

Z časového rozdělení
2012 – možnost rozšíření služeb vyplývající z průzkumu cílových skupin
2013 – přerozdělení cestovního ruchu na více lokalit, mapování díky návštěvníkům
2014 – témata pro jednotlivá roční období

•

Z popisu cílových skupin
rozdělení dle průzkumu MML (viz dále)

•

Z finančních možností
možnost investice cca 500 000 Kč ročně

Popis cílových skupin
Z výzkumů:
Dovolenou v následujících šesti měsících plánuje třetina české populace.
Převážná část Čechů ponechá organizaci dovolené raději na cestovní
kanceláři.
Média:
- důraz na maximalizaci zásahu a frekvenci pro vybudování povědomí
• OOH
• tisková reklama
• PR – výměnné články na internetu a v tištěných titulech
• Direct marketing
• Hlasovací soutěž

Popis cílových skupin
1.

Prázdné hnízdo (50–59 let)
- 45% populace
Téměř polovina cílové skupiny říká, že
„má dostatek volného času a je ochotno
cestovat“.
Mají své oblíbené místo pro dovolenou a
jezdí na ni 1x ročně.
Preferují cestu vlakem nebo autem,
plánují cestu k moři nebo turistiku v ČR.
Media:
televize, tisk, venkovní reklama

Popis cílových skupin
2.

Rodiny s dětmi (30–59 let)
- převážně SŠ vzdělání
- bydliště v malých i větších obcích
- vyhledávají dostatek vyžití pro sebe i pro
děti
Media:
inzerce v tisku v kombinaci s PR články

Popis cílových skupin
3.

Samostatně žijící lidé ve věku 20 a výše
- 60% muži do 29 let
- vzdělání spíše SŠ
- příjem 8–25 000 Kč
- malé obce i větší města
- chtějí se bavit, užívat si, sbírat zážitky
Media:
tisková kampaň, internet, Facebook

Rozdělení cílových skupin podle oblastí zájmu
Prázdné hnízdo

Rodiny s dětmi

Ekonomicky aktivní
Fashion
Gastronomie
Poznávání
Lyžování
Cyklistika
Turistika

Předškolní a mladší školní
Řemesla
Poznání
Relaxace
Turistika
Cyklistika
Lyžování

Důchodci
Gastronomie
Relaxace
Turistika
Poznávání

Starší děti
Zážitky
Poznání
Lyžování
Cyklistika

Singles
Fashion
Zábava
Lyžování
Cyklistika

Vymezení destinací
Fashion a design
•

Šperky a ozdoby

-

ruční výroba šperků a vánočních ozdob
– Střípky krkonošských řemesel - exkurze do výroby vánočních ozdob firmy Rautis
– Prodejna korálků a bižuterie s předváděním výroby - KORTAN - SKLO BIŽUTERIE

•

Sklo

-

sklářské dílny, možnost exkurze, výroby pod poradenstvím známého
designéra
– Liběna Rochová, Bořek Šípek
– Kamenický Šenov
– Nový Bor

Vymezení destinací
Gastronomie
•

Regionální produkty
– Kitlovy bylinné likéry

•

Pivovary, kozí farmy

– Kozí farma a sýrárna Pěnčín
– Pivní lázně - Minipivovar Novosad (+ sklárna)
– Zámecký pivovar Dětenice

•

Speciální gastronomické cesty po kraji
– Krčma Dětenice

•

Vaření se šéfkuchařem

•

Workshopy s výživářem

Vymezení destinací
Poznání
•
-

•

Pohádkové zámky

natáčely se zde slavné české pohádky

– Panská skála u Kamenického Šenova (Pyšná princezna)
– Sychrov (Zlatovláska, Nesmrtelná teta)
– Frýdštejn (O princezně Jasněnce a létajícím ševci)

Další památky

– Hrad Houska – aktivní partnerství na kulturních akcích
– Česká Lípa (vodní hrad Lipý) – nevyužitý potenciál

•

Přírodní zajímavosti
– Bozkovské jeskyně

•

Lidová architektura

– Zvědavá ulička Jilemnice (podkrkonoší)

Vymezení destinací
•

Zážitkové programy
– Dětenická krčma
– Programy, které budou připraveny v manuálech přesně podle cílových skupin

•

Řemesla

-

tradiční regionální řemesla
– Kozí farma a sýrárna Pěnčín
– Výrobny vánočních ozdob

Jednotná vizuální prezentace

Jednotná vizuální prezentace
Logo
Ze 4 kostiček, dominantou je kostička znázorňující Ještěd.
Další kostičky znázorňují jednotlivé cílové skupiny a počet puntíků vyjadřuje počet lidí, pro které
je dovolená určena.
Barevně logo navazuje na Barevnou dovolenou, proto je možné využívat stávající mapy a brožury.
Slogan
Barevnou dovolenou nahradí slogan cestou necestou
- vyjadřuje hravost a dobře doplňuje logo
- zosobňuje charakter kampaně – tvorbu nových cest pro cílové skupiny

Jednotná vizuální prezentace

Jednotná vizuální prezentace
Průhledná plachta na budovu před zahájením sezony.
Upoutá pozornost všech cílových skupin.

Využití grafiky na propagační materiály.

Jednotná komunikace Libereckého kraje
Každý rok má vlastní téma komunikace, roky na sebe logicky navazují.
Trendy:
• Balíčky služeb
• Soutěže
• Interaktivní mapy
• Sdílení zážitků a emocí
Doporučení s podnikatelskou sférou:
Spolupráce s podnikateli formou interaktivního workshopu dvakrát ročně.
Návrhy pro zefektivnění komunikace:
• Soustředění komunikace pod jednu zastřešující linku
• Spolupráce s médii na partnerské úrovni

Rok 2012: Hvězdné balíčky
B2B komunikace
Komunikace s podnikateli
- Přípravná komunikace a interaktivní workshop
Komunikace s novináři
- Pozvání novinářů na návštěvu Libereckého kraje, vytvoření dobrých vztahů a výběr
skupiny ambasadorů, kteří budou mít chuť psát cestovatelské seriály o kraji.
B2C komunikace
PR a print
- Na začátku sezony přebal regionálního zpravodajského Deníku
- Navazuje redakční seriál o zajímavých balíčcích služeb
TV
- Rozhovor o zahájení sezony a balíčcích služeb ve Snídani s Novou

Rok 2012: Hvězdné balíčky
Online
- Výměnné články u webů tematicky zaměřených na naše cílové skupiny
• Facebook
-

stránky zaměřené na rodiny a dětmi a singles
propojený se soutěží Hvězdné balíčky (návštěvníci budou hodnotit balíčky služeb pomocí
škály hvězdiček a budou k nim moci přidávat vlastní komentáře)

Promo
- Manuály pro podnikatele, jak udělat zážitky pro cílové skupiny
- Manuály pro návštěvníky, kam vzít na výlet děti, apod.
Direct marketing
- Sběr kontaktů, na které budeme zasílat informace o nových balíčcích a
službách

Rok 2012: Hvězdné balíčky
Chytrá média
- Využití chytrých médií s ohledem na rozpočet
Deník
- partnerství , cestovatelské seriály
TV
- formou PR-rozhovorů
On-line
- výměna článků
tn.cz
- partnerství na vizuálních návodech
Outdoor
- obalení horních pater budovy Krajského úřadu průhlednou
plachtou vždy na začátku sezony
Doporučujeme zapojit i skupiny cílových skupin – školy, školky, domovy seniorů –
forma levného oslovení – newslettery.

Rok 2013: Cesty zážitků
B2B komunikace
Komunikace s podnikateli
- Opět zahájení sezony workshopem s podnikateli
Komunikace s novináři
- Komunikace s online novináři za účelem tvorby článků s proklikem na stránky
Libereckého kraje
B2C komunikace
PR a print
-Pravidelné upoutávky na soutěže v Deníku
- Fashion workshop pro novináře Deníku s Liběnou Rochovou + příprava
fotodokumentace podle 3 cílových skupin

Rok 2013: Cesty zážitků
TV
- Rozhovor v pořadu Sama doma pro cílovou skupinu rodin s dětmi
Online
- Interaktivní mapa, kam budou návštěvníci nahrávat své trasy a fotky, rozdělené
podle cílových skupin
- Své zážitky budou potom návštěvníci sdílet také prostřednictvím Facebooku
Promo
- Pokračování v přípravě manuálů, které si mohou návštěvníci stahovat z internetu
Direct marketing
- Newslettery s upozorněními na soutěž a zajímavé trasy a cíle

Rok 2013: Cesty zážitků
Chytrá média
- Pokračování v partnerství s médii
Deník
- partnerství
TV
- PR-rozhovory
On-line
- výměna článků
tn.cz
- partnerství na vizuálních návodech

Rok 2014: Netradiční zážitky na cestě
B2B komunikace
Komunikace s podnikateli
- Workshop s podnikateli, kteří mohou nabídnout tematické cesty a zážitky
Komunikace s novináři
- Workshop pro novináře, kde mohou zažít stejné emoce jako návštěvníci
B2C komunikace
PR a print
- Doporučení zážitkových dovolených pro jednotlivé cílové skupiny
TV
-Doporučení témat do pořadů o cestování
Online
-Krátké reportáže z akcí, fotosoutěže a fotoreportáže pro webové stránky a Facebook

Rok 2014: Netradiční zážitky na cestě
Promo
- Pokračování v manuálech ve formě reportáží, komiksů, videí. Propojení s webem a
printem
Direct marketing
- Na všechny získané adresy posíláme pravidelné newslettery

Chytrá média
- Postupné přiřazování dalších titulů k partnerství

Možnosti hodnocení úspěšnosti
A)
•
•
•
B)

C)

Hodnocení mediální strategie
Počet oslovených osob
Cena inzertní plochy vztažená k nákladům – hlavním nástrojem bude PR, je proto
možné přepočítat hodnotu inzertní plochy vůči skutečným nákladům
Počet návštěvníků na stránkách Libereckého kraje
Hodnocení obchodních příležitostí
Podnikatelé si budou vyplňovat na webu dotazník, kde zhodnotí a srovnají
jednotlivá sledovaná období.
Měření výsledků ze Statistického úřadu
Podle údajů ČSÚ budeme porovnávat vývoj obsazenosti kapacit lůžek a pokojů.

Harmonogram prací v čase
červenec
Představení základního plánu všem
skupinám- osobní na schůzce
Zaslání nápadů a komunikace na
jednotnou adresu
Zapracování nápadů a komunikace do
plánu
Konzultace s Krajským úřadem nad
nápady skupin
Zapracování nápadů a komunikace do
plánu
Představení plánu podnikatelům a
možnosti vyjádření
Zapracování připomínek - zpracování final
plánu
Vyjednávání podmínek u partnerů
Finalizace plánu a příprava startu prvního
roku

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Komunikační plán Liberecký kraj 2012-2015
Rok: 2012

Zimní sezóna
leden

únor

Jarní sezóna

březen

duben

Hlavní
sdělení

Zahájení nové
komunikační
sezóny

Příprava
balíčků
služeb

Cílové
skupiny

Podnikatelé, veřejná
správa

Podnikatelé, veřejná
správa , novináři

PR,
PRINT

Komunikace
balíčků a
hodnocení

září

říjen

Média, veřejnost

Podnikatel
é

Workshop
pro novináře
na podzim a
zimu
Workshop
pro 2
zahraniční
novináře

Snídaně
s Novou

Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu
Libereckého
kraje

Seriál v Deníku Praha a
Střední Čechy a Liberec
Snídaně
s Novou
Speciální přílohy o cestování
Výměnné
články ,
bannery
sportovní,
zážitkové

Sdružení Český
ráj

Facebook, emoce a doporučení
Webové stránky, interaktivní mapy, zážitky, manuály, videa

Promo

Jarní
manuály na
akce pro
návštěvníky

Vyhlášení vítězů

Direct
marketing

Newsletter
pro Sólisty a
dvojice
Workshop
pro
podnikatele
( jaro + léto)
Oslovení
Příprava
balíčků

Podzimní
manuály na akce
pro návštěvníky

Letní manuály
na akce pro
návštěvníky

Outdoor
Seriál tn.cz
Newsletter
pro školy a
dětské
domovy

Newsletter
pro rodiny s
dětmi

Manuály pro
podnikatele
podle cílových
skupin

Partnerství s tn.cz

Outdoor

Propojení videí na web

Partnerství s Deníkem

Ostatní
aktivity –
Partnerstv
í

Kompetence

Média, veřejnost,
podnikatelé, veřejná
správa

Přebal novin –
zahájení sezóny

Výměnné
články ,
bannery
Pro dvojice

Výměnné
články ,
bannery
Rodiny s
dětmi

prosinec
Vyhlášení
hodnocení

Hodnocení hotelů - zážitky, balíčky

Interní
komunikace
a aktivity
B2B
komunikace

listopad

Komunikace emocí

Média, veřejnost

Výměnné
články ,
bannery
turistika

Externí
komunikace
a aktivity
B2C
komunikace

červenec

červen

Seriál v Deníku Praha a
Střední Čechy a Liberec

Workshop
pro 2
zahraniční
novináře

Online

květen

srpen

Přebal novin –
zahájení sezóny

Workshop
pro novináře
na jaro a léto

Podzimní sezóna

Letní sezóna

Newsletter
pro domovy
důchodců

Newsletter
pro sólisty a
dvojice

Zimní manuály
na akce pro
návštvníky
Seriál tn.cz

Jizerské hory –
turistický
region
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko
Sdružení
Českolipsko

Krkonoše –
Svazek měst a
obcí

Workshop
pro
podnikatele
(podzim +
zima

Partnerství s Deníkem
Partnerství s tn.cz

North Bohemia
Convention
Bureau, o.p.s.

Komunikační plán Liberecký kraj 2012-2015

Jarní sezóna

Zimní sezóna

Rok: 2013

leden

Hlavní sdělení
Cílové skupiny

PR,
PRINT

únor

Zahájení nové
komunikační sezóny
1. vlna soutěže
Podnikatelé, veřejná
správa

Podnikatelé, veřejná
správa , novináři

září

Média, veřejnost

Podnikatel
é

Přebal novin –
zahájení sezóny

Média, veřejnost,
podnikatelé, veřejná
správa

North
Bohemia
Convention
Bureau, o.p.s.

Speciální přílohy o cestování

Letní soutěž o nejlepší trasu

Zimní soutěž o nejlepší trasu

Online

Facebook, emoce a doporučení
Webové stránky, interaktivní mapy, zážitky, manuály, videa
Hodnocení hotelů - zážitky, balíčky
Zimní soutěž o nejlepší trasu
Webové stránky, facebook

Letní soutěž o nejlepší trasu
Webové stránky, facebook

Vyhodnoce
ní soutěže

Jarní manuály
na akce pro
návštěvníky

Promo

Zimní soutěž o nejlepší trasu

Direct
marketing

Newsletter pro
sólisty a dvojice
Workshop
pro
podnikatele
( jaro, léto)

Outdoor

Propojení videí na web

tn.cz – propojení s
interaktivní mapou
Newsletter pro
školy a dětské
domovy

Letní soutěž o nejlepší trasu
Newsletter
pro rodiny s
dětmi

Vyhlášení vítězů
Vyhodnocen
í soutěže
Podzimní manuály
na akce pro
návštěvníky

Letní manuály
na akce pro
návštěvníky
Outdoor

Ostatní aktivity –
Partnerství

Kompetence

Soutěž s partnerem Deník
Praha, Střední Čechy, Liberec

Soutěž s partnerem Deník
Praha, Střední Čechy, Liberec

Interní komunikace
a aktivity
B2B komunikace

prosinec

Pořady o cestování
(Toulavá kamera)

Pořad Sama doma

Externí
komunikace
a aktivity
B2C komunikace

listopad

Přebal novin –
zahájení sezóny

Pořady o cestování
(Toulavá kamera)

Workshop pro
2 zahraniční
novináře

říjen

Vyhodnocení
soutěže, práce s
výsledky

Podpora
soutěže

Zahájení 2. vlny
soutěže

Média, veřejnost

Workshop
pro novináře
na rok 2013

srpen

červenec

červen

Vyhodnocení
soutěže, práce s
výsledky

Podpora
soutěže

Podzimní sezóna

Letní sezóna
květen

duben

březen

Newsletter
pro domovy
důchodců

Partnerství s Deníkem
Partnerství s tn.cz

Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu
Libereckého
kraje

tn.cz – propojení s
interaktivní mapou
Newsletter
pro sólisty a
dvojice

Workshop
pro
podnikatele
(podzim +
zima)

Manuály pro
podnikatele
podle
cílových
skupin

Zimní
manuály na
akce pro
návštěvníky

Jizerské hory
– turistický
region
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko

Sdružení
Český ráj

Sdružení
Českolipsko

Partnerství s Deníkem
Partnerství s tn.cz

Krkonoše –
Svazek měst a
obcí

Komunikační plán Liberecký kraj 2012-2015

Jarní sezóna

Zimní sezóna

Rok: 2014

leden

Hlavní sdělení
Cílové skupiny

únor

duben

březen

Zahájení nové
komunikační
sezóny

Zahájení prvního
tematického
období

Podnikatelé, veřejná
správa

Podnikatelé, veřejná
správa , novináři

Workshop
pro 2
zahraniční
novináře

květen

červen

červenec

srpen

Média, veřejnost

září

říjen

Zahájení druhého
tematického
období

Komunikace emocí

Workshop
pro
novináře na
rok 2014

PR,
PRINT

Podzimní sezóna

Letní sezóna

Média, veřejnost

Přebal novin –
zahájení
sezóny

Pořady o
cestování

Pořady o
cestování

Podnikatelé

Externí
komunikace
a aktivity
B2C
komunikace

Kompetence

Média, veřejnost,
podnikatelé, veřejná
správa

Přebal novin –
zahájení
sezóny

Jizerské
hory –
turistický
region
Liberecko,
Jablonecko
,
Frýdlantsk
oa
Tanvaldsko

Speciální přílohy o cestování
Reportáž Deníku Praha a
Střední Čechy a Liberec

Facebook, emoce a doporučení

Sdružení
Českolipsk
o

Webové stránky, interaktivní mapy, zážitky, manuály, videa

Jarní
manuály na
akce pro
návštěvníky

Promo

Propojení videí na web

Outdoor

Tematické měsíce
Agroturistika, gastronomie

Direct
marketing

Newsletter
pro sólisty a
dvojice
Workshop
pro
podnikatele
( jaro +
léto)

Newsletter
pro domovy
důchodců

Newslette
r pro
rodiny s
dětmi

Zimní
manuály na
akce pro
návštěvníky

Podzimní
manuály na
akce pro
návštěvníky

Letní
manuály na
akce pro
návštěvníky
Outdoor

Ostatní aktivity –
Partnerství

prosinec

Reportáž Deníku Praha a
Střední Čechy a Liberec

Online

Interní
komunikace
a aktivity
B2B
komunikace

listopad

Tematické měsíce
Řemesla, fashion
Newsletter
pro domovy
důchodců

Newsletter
pro sólisty
a dvojice

Workshop
pro
podnikatele
(podzim +
zima)

Manuály
pro
podnikatele
podle
cílových
skupin
Partnerství s Deníkem
Partnerství s tn.cz

North
Bohemia
Conventio
n Bureau,
o.p.s.

Krkonoše
– Svazek
měst a
obcí

Sdružení
pro rozvoj
cestovního
ruchu
Libereckéh
o kraje
Partnerství s Deníkem
Partnerství s tn.cz

Sdružení
Český ráj

DĚKUJI ZA POZORNOST

