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1 147 online reprezentativní vzorek lidí, kteří byli v posledních 3 letech 
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nebo Královéhradeckého kraje. 12. listopadu 2020



2 Resumé výsledků2

Jak mají rádi Liberecký kraj?Co si s Libereckým krajem 
spontánně spojí?

Navštívili Liberecký kraj?

Liberecký kraj je velmi oblíbený. 
Čtvrtina k němu má silnou 
pozitivní emoci. Často je to 
kvůli krásné přírodě a zimním 
sportům.

S Libereckým krajem si lidé 
spontánně spojí zejména 
Ještěd a Zoo. Velmi často uvádí 
ale i Jizerské hory a Babylon.

V Libereckém kraji bylo v 
posledních třech letech na 
výletě 49 % lidí. Z vybraných 
oblastí se jedná o nejvíce 
navštěvovaný kraj. 

Výlety do Libereckého kraje budí u 
lidí pozitivní pocity.



KAPITOLA 1

Základní KPI krajů



4 TÉMA

Spontánní asociace

Co si spontánně spojí s Libereckým krajem? 

KRAJ

Liberecký kraj
BÁZE

Všichni

S Libereckým krajem si nejčastěji 
spontánně spojují Ještěd a Zoo.
Ještěd si s Libereckým krajem spojí spíše muži, Zoo naopak ženy. Kromě zmíněných asociací lidé 
v hojnějším počtu zmiňují i zimní sporty a přírodu.



5 TÉMA

Emoce ke krajům

Z výletu do Libereckého kraje má 
pozitivní emoci 85 % dotázaných.
Silnou pozitivní emoci má čtvrtina lidí. Pokuste se, aby to bylo ještě více. Zkuste přesunout lidi 
ze skupiny “radost” do “láska”. Čím víc vás budou mít rádi, tím víc k vám budou jezdit.

VztekNudaRadostLáska -

KRAJ

Vybrané
BÁZE

Všichni



6 TÉMA

Klientství

V jakém kraji byli v posledních třech letech?

V posledních třech letech ho 
navštívilo 49 % lidí.
Častěji jde o lidi ve věku 25 až 34 let. 

KRAJ

Vybrané
BÁZE

Všichni
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Nejvíce lidí vyrazilo na jednodenní 
výlet.

Jednodenní výlet

60 %
Vícedenní výlet

53 %
Delší dovolená

52%

Kam vyrazili?

České Švýcarsko16 % 

Český ráj23 % 

Krkonoše22 % 

Jizerské hory16 % 
Máchův kraj16 % 

Kam vyrazili?

Český ráj12 % 

Šumava18 % 

Krkonoše18 % 

Máchův kraj8 % 
České Švýcarsko8 % 

Kam vyrazili?

Český ráj15 % 

Krkonoše24 % 

Šumava17 % 

České Švýcarsko12 % 
Máchův kraj10 % 

TÉMA

Výlety a dovolené
OBLAST

Vybrané
BÁZE

Všichni



KAPITOLA 2

Proč lidé jezdí 
do Libereckého kraje?



9 Úvod do měření asociací

Jak systematicky budovat vaší 
značku, aby k vám lidé jezdili?
Aby si lidé vybrali Liberecký kraj jako cíl svého výletu nebo dovolené, musí si ji vybavit, když se 
rozhodují a mít ho rádi. Za tím stojí desítky konkrétních asociací (Jizerské hory, Ještěd, 
ozubnicová železnice, hrady a zámky atd.) v našem podvědomí, které měříme. Analýzou 
zjistíme, které z asociací vašemu kraji pomáhají, a které jí naopak škodí.

Změříme, jestli má daná 
asociace vliv na pozitivní emoci 
k Libereckému kraji. Čím víc ji 
ovlivňuje, tím víc je třeba
se jí věnovat v chystaných 
kampaních.

Asociace musí být co nejvíce 
specifická, jinak z ní můžou 
profitovat i jiné kraje. Proto 
měříme, do jaké míry mají 
danou asociaci přisvojenou
i konkurenční kraje. 

Pokud asociace posiluje 
pozitivní emoci a je jedinečná, 
můžete ji kampaněmi 
rozšiřovat. Zjistíme, kolik lidí si 
danou asociaci s vaším krajem 
spojuje a jak se jejich počet 
mění v čase.

Posiluje pozitivní emoci Je spojená s vaší značkou 
(fluency)

Je jedinečná



10 TÉMA

Asociace s kraji

Příklady asociací, které jsme 
testovali.



11 TÉMA

Asociace s kraji

Co si spojují s Libereckým krajem?

S Libereckým krajem si lidé nejvíce 
spojují Ještěd, bílé tygry a Jizerské 
hory.

KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni
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Ještěd a bílí tygři jsou silné symboly. 
Další návštěvníky ale nepřilákají.
Stejné je to i v případě dalších asociací na tomto slidu. Tyto asociace jsou již všem známé a 
návštěvníky, které mohou do Libereckého kraje přitáhnout, už nejspíše přitahují. Tyto symboly 
propagujte dál, navíc ale zkuste lidem ukázat další věci, které se dají dělat v Libereckém kraji.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

90 % Ještěd

59 %
Jizerské hory

75 %

bílí tygři

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni

53 %

53 %. běžky

51 %

sjezdovky nebo 
snowboard



KAPITOLA 3

Jak přilákat další 
návštěvníky?
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Asociace Posiluje emoci Je unikátní
Lidé ji přiřazují 

ke Libereckému 
kraji

Máchovo jezero *** ** ***
Máchův kraj *** ** ***

Sklářská tradice *** ** ***

Největší potenciál mají spojení s 
Máchou a sklářská tradice.
Posilují emoci k Libereckému kraji, zároveň nejsou výrazně zabrané jinými konkurenty.
Pracujte na nich a podpořte jejich spojení s vaším krajem.

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni
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Máchovo jezero může být vhodným 
symbolem pro letní měsíce.
Aktivity zimních měsíců si s vámi lidé spojují bez problému. Ukažte jim, že v Libereckém kraji 
mohou trávit i měsíce letní.  

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni

44 % Máchovo jezeroMáchův kraj

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 35 %

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

46 %

sklářská tradice



16

Asociace Posiluje emoci Je unikátní
Lidé ji přiřazují 

ke Libereckému 
kraji

Geopark Ralsko ** ** **
Trosky ** ** *

Mumlavský vodopád ** ** *
Ozubnicová železnice ** * *

Stavět můžete i na Geoparku Ralsko 
či Troskách.

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni
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Pracujte s nimi v kampaních,
aby si je s vámi spojilo více lidí.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

33 % Trosky

31 % Geopark Ralsko

28 %

Mumlavský 
vodopád

21 %

Ozubnicová 
železnice

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni



KAPITOLA 4

Co s ostatními 
symboly?
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Asociace Posiluje emoci Je unikátní
Lidé ji přiřazují 
k Libereckému 

kraji

Český ráj ** * *

Lužické hory ** * *

Křišťálové údolí * ** *

Krkonoše * * **

Sněžka - * **

U těchto asociací bojujete s 
ostatními kraji.
V některých případech není asociace spojena vůbec s nikým. Například Křišťálové údolí si 
čtvrtina nespojí s žádným krajem. Sklářská tradice ale s vámi spojena je. Najděte vhodnou 
komunikaci, jak tyto dvě věci v hlavách lidí propojit. 

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni
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Lužické hory ani Český ráj s vámi 
lidé jednoznačně nespojují.  
U Lužických hor bojujete s Ústeckým krajem, nebo je nepřiřazují k žádnému zmíněnému kraji.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni

27 %

27 %, Český ráj

23 %

Lužické hory

10 %

Křišťálové údolí
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Český ráj přiřazují i ke 
Královéhradeckému kraji. 

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni

S jakým krajem si spojí Český ráj?
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Sněžku nepropagujte. Mohla by vám 
uškodit. 
Stejné je to i v případě Krkonoš. Jde o lokalitu, která je svébytná sama o sobě. 

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

31 %

Krkonoše

29 %

Sněžka

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni



KAPITOLA 5

Na čem budovat další 
symboly?
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Asociace Posiluje emoci Je unikátní
Lidé ji přiřazují 
k Libereckému 

kraji

aktivní vyžití *** * *

pro rodiny *** * *

pěší turistika ** * *

kulturní vyžití ** * *

panenská příroda ** * *

cyklovýlety * * *

návštěva pamětihodností * * *

Na kterých věcech lidem záleží?
Jelikož jde o obecnější asociace, je nutné k nim nalézt symbol, který si lidé spojí pouze s vámi. 

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni
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Jděte cestou aktivního vyžití 
a ukažte, že je váš kraj vhodný 
pro rodiny s dětmi.
Ukažte lidem, že se dají ve vašem kraji dělat i jiné věci, než jen lyžovat nebo běžkovat. 
Propagujte i kulturní vyžití a pěší turistiku. Cyklovýlety a návštěva pamětihodností je s 
Libereckým krajem spojena méně. Vybudovat funkční asociace a symboly bude náročnější.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

28 %
aktivní vyžití

27 %

pro rodiny
24 %

pěší turistika

14 %

kulturní vyžití

14 %

návštěva 
pamětihodností

16 %

cyklovýlety

16 %

panenská příroda

TÉMA

Asociace s kraji
KRAJ

Liberecký
BÁZE

Všichni
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Lidé ve volném čase odpočívají 
v přírodě a navštěvují památky.
Tyto aktivity s vaším krajem ale spojené nejsou. Spojení můžete vybudovat dobrými a 
jedinečnými symboly, které budete hravě a dlouhodobě opakovat, aby se vryly do hlav lidí.

Co dělali v posledním půlroce ve volném čase? 

TÉMA

Trávení volného času
BÁZE

Všichni



27 Resumé

Zapracujte na dalších symbolech, 
které budou unikátní jen pro vás.

Liberecký kraj je hojně navštěvovaný a oblíbený. V posledních 
třech letech tam podniklo výlet 49 % lidí a 85 % vnímá výlety 
do tohoto kraje pozitivně. Čtvrtina k nim má dokonce silnou 
pozitivní emoci.

Abyste si udrželi oblíbenost a přilákali do této destinace další 
turisty, je nutné budovat unikátní symboly a asociace, 
které si lidé spojí pouze s vámi.

V současné době vám fungují symboly Ještěd, Jizerské hory 
a bílí tygři. Ve využívání těchto symbolů rozhodně pokračujte, 
ale zároveň hledejte další. 

Opřít se můžete o spojení s Máchou, sklářskou tradici či 
Geopark Ralsko. Více je třeba propagovat i Mumlavský vodopád 
nebo Ozubnicovou železnici. Tyto asociace mají možnost 
přitáhnout další lidi. 

Český ráj a Lužické hory nejsou spojeny jen s vámi. Jejich 
propagaci proto příliš nedoporučujeme. Křišťálové údolí si lidé 
naopak nespojují s nikým. Na tomto spojení můžete zapracovat 
a propojit ho se sklářskou tradicí, kterou si s vámi již nyní lidé 
spojují. Dávat pozor je třeba na propagování oblastí, které se žijí 
vlastním životem. Jde zejména o Krkonoše nebo Sněžku. Tyto 
asociace vám nepomohou, v případě Sněžky vás mohou 
dokonce poškodit. 

Další symboly pro komunikaci můžete hledat v aktivitách, které 
lidé dělají ve volném čase. Ukažte lidem, že se dají ve vašem kraji 
dělat i jiné věci, než jen lyžovat nebo běžkovat. Propagujte 
i kulturní vyžití a pěší turistiku. Lidé ve volném čase také 
poměrně často navštěvují různé pamětihodnosti (hrady 
a zámky). Tyto věci jsou s Libereckým krajem prozatím spojeny 
méně. Vybudovat funkční asociace a symboly by proto bylo 
náročnější. Jde ale o investici, která se může vyplatit. 



Markéta Cápíková
Sociologist | 731 227 515 | marketa.capikova@behaviolabs.com

Těšilo nás, rádi
zase pomůžeme!


