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1.

MARKETINGOVÝ CÍL PROPAGACE A PREZENTACE
REGIONU

1. 1. MARKETINGOVÉ CÍLE PROPAGACE A PREZENTACE
REGIONU
Vize Rámcové strategie Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém
regionu Český ráj 2012 - 2017
Turistický region Český ráj je turisticky atraktivní oblastí mezinárodního významu. Cestovní ruch se
rozvíjí v souladu se zájmy místních obyvatel a přispívá k zachování přírodního, kulturního
a historického dědictví regionu.
ZÁKLADNÍ MARKETINGOVÝ CÍL PROPAGACE A PREZENTACE REGIONU
„Rozvoj konkurenceschopné, provázané turistické nabídky regionu na principu partnerství
a spolupráce a její úspěšné umístění na domácím a částečně na zahraničním trhu pod jednotnou
značkou (image) prostřednictvím efektivních marketingových nástrojů. To vše při zachování
přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel.“
HLAVNÍ MARKETINGOVÉ CÍLE PROPAGACE A PREZENTACE REGIONU
•

Udržování a posilování značky Český ráj na trhu cestovního ruchu.

•

Udržování jednotného image turistického regionu Český ráj.

•

Ve spolupráci s partnery zvýšení příjmů z cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti regionu
především v doposud méně navštěvovaných oblastech. Podpoření zájmu návštěvníků
o mimosezónní období a prodloužení délky pobytu návštěvníků.

•

Tvorba regionální turistické nabídky a motivace k tvorbě provázané turistické nabídky
regionu zaměřené na cílové skupiny návštěvníků.

•

Využití všech efektivních marketingových nástrojů pro přilákání návštěvníků do regionu
Český ráj.

•

Zkvalitnění poskytovaní informací o turistické nabídce v regionu (v informačních
centrech, u poskytovatelů služeb, na turistických atraktivitách, v terénu atd.) a tím
zajištění vyššího čerpání služeb v regionu a spokojenosti návštěvníků.

Slogan regionu pro následující období: „Český ráj – nechte se unést“
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1. 2. CÍLOVÉ SKUPINY
Níže jsou popsány cílové skupiny, pro které by měla být v následujícím období připravována
v regionu turistická nabídka a na které by měly být zaměřeny propagační a prezentační aktivity.
Exkurzionisté (návštěvníci přijíždějící do regionu na 1 den):
-

tuzemští a zahraniční návštěvníci aktivně poznávající region,

-

zahraniční exkurzionisté (jednodenní výlety z Prahy),

-

místní obyvatelé.

Turisté (návštěvníci, kteří v regionu přenocují alespoň jednu noc):
-

tuzemské a zahraniční rodiny především s menšími dětmi,

-

tuzemské i zahraniční segmenty všech věkových skupin s požadavky na poznávací
a venkovskou turistiku,

-

tuzemská a zahraniční mladší a střední generace cestující bez rodin za poznáním a aktivní
dovolenou,

-

mladí lidé hledající zážitek,

-

tuzemští i zahraniční senioři.

ZDROJOVÉ ZEMĚ, ZDROJOVÉ OBLASTI
Hlavní cílovou skupinou pro turistický region Český ráj je český návštěvník.
Hlavními zdrojovými zeměmi mimo Českou republiku jsou Německo, Nizozemí, Polsko.
V dlouhodobější perspektivě se dá uvažovat o Slovensku a Rusku.
FORMY CESTOVNÍHO RUCHU
Ze všech dostupných šetření vyplývá, že do Českého ráje přijíždějí tuzemští i zahraniční návštěvníci
za poznáním (jedinečnou přírodou a historickými památkami), relaxací, turistikou a sportem.
Nejlákavější aktivitou je pro návštěvníky poznávací turistika a pěší turistika, částečně
i cykloturistika, koupání a vodní sporty.
Proto by se měl region i nadále zaměřovat na vytváření nabídky především pro poznávací turistiku
(přírodní a kulturní dědictví), venkovskou turistiku (relaxace, zdravý životní styl, tradice) a aktivní
dovolenou spojenou částečně s relaxací (pěší turistika, cykloturistika, vodní sporty, adrenalinové
sporty). Důležitá je i existence široké nabídky pro rodiny s dětmi (v posledních letech nárůst této
cílové skupiny) a v dlouhodobém horizontu nabídky pro seniory.
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2.

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, SPOLUPRÁCE V ÚZEMÍ

Sdružení Český ráj (dále jen SČR) zajišťuje dlouhodobě funkci destinačního managementu
(organizace cestovního ruchu) pro turistický region Český ráj. Zajišťuje koordinaci rozvoje
cestovního ruchu v území a zastupuje toto území při komunikaci a spolupráci s CzechTourismem,
s krajskými úřady a s dalšími partnery.
HLAVNÍ ÚKOLY SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ V OBLASTI MARKETINGU JSOU
-

posilování značky Český ráj na trhu cestovního ruchu,

-

tvorba regionální turistické nabídky,

-

koordinace tvorby turistické nabídky,

-

zajištění regionálního marketingu (provázaný systém propagace a prezentace),

-

monitoring návštěvnosti.

To vše při zachování přírodních a kulturních hodnot území a v souladu se zájmy místních obyvatel.
Rozsah a kvalita zajišťování výše popsaných činností závisí na výši rozpočtu, s kterým Sdružení
Český ráj hospodaří. Rozpočet je tvořen členskými příspěvky a získanými dotacemi z grantových
programů EU, Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů atd.
Výše popsané úkoly je možné naplnit jen tehdy, funguje-li úzká spolupráce Sdružení Český ráj
s partnery v území (obce, podnikatelé, neziskový sektor, turistické cíle, informační turistická
centra, MAS, mikroregiony atd.) a spolupráce s klíčovými partnery, kteří zajišťují nadregionální
a národní marketing nebo se na něm podílejí (CzechTourism, kraje, NPÚ atd.).
SPOLUPRÁCE V ÚZEMÍ JE REALIZOVÁNA PŘEDEVŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM PRACOVNÍCH
SKUPIN. Jsou to
-

Marketingová pracovní skupina Český ráj,

-

Projektová pracovní skupina Český ráj,

-

Pracovní skupina Regionální produkt Český ráj.

Pro realizaci úkolů v oblasti marketingu je důležitá činnost Marketingové pracovní skupiny Český
ráj. Členové Marketingové skupiny by měli být zástupci turistických informačních center,
významných turistických cílů, podnikatelských subjektů a organizací cestovního ruchu, včetně
zástupců Správy CHKO Český ráj a Geoparku, o. p. s. Marketingová skupina by se měla scházet
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pravidelně cca 8 x za rok a společně připravovat provázanou turistickou nabídku a zajišťovat její
propagaci a prezentaci.
Naprosto klíčová je spolupráce SČR s turistickými informačními centry, jejichž zřizovateli jsou
převážně města (Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Sobotka, Jičín, Nová
Paka, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Semily, Železný Brod). Turistická informační
centra „spravují“ svou spádovou oblast, která byla vymezena v rámci rajonizace turistického
regionu Český ráj. Pro toto území zajišťují sběr a aktualizaci turistických dat (internetové stránky
regionu Český ráj), komunikaci s podnikateli a dalšími partnery. Dále toto území propagují,
částečně v něm vytvářejí turistickou nabídku a zastupují ho při tvorbě regionální turistické nabídky
a při přípravě propagace.
Územní vymezení (spádovost) pro jednotlivá informační centra viz obrázek.
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Obrázek 1. Rajonizace turistického regionu Český ráj. Zdroj SČR

Širší spolupráce s podnikatelským sektorem, provozovateli turistických cílů a neziskovým sektorem
je doposud realizována v omezené míře prostřednictvím Fóra cestovního ruchu, které se koná cca

dvakrát ročně. Dále SČR dvakrát do roka vydává Zpravodaj Český ráj, který informuje o aktivitách
SČR.
Informovanost a spolupráce s místními obyvateli je z kapacitních důvodů dlouhodobě na nízkém
stupni.
SPOLUPRÁCE S KLÍČOVÝMI
A PREZENTACE REGIONU

NADREGIONÁLNÍMI

PARTNERY

V OBLASTI

PROPAGACE

Ke klíčovým partnerům patří Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
a CzechTourism. Spolupráce s těmito subjekty umožňuje mimo jiné region propagovat v zahraničí
(finančně náročné) a zapojovat Český ráj do národních produktů. Velkou roli hraje i při udržení
a posilování značky Český ráj. Je důležité, aby i nadále zástupce SČR pracoval v pracovních
skupinách a sdruženích v jednotlivých krajích a zajišťoval aktivně funkci koordinátora za Český ráj
pro CzechTourism.
Doporučené aktivity pro další období:
-

Dále pokračovat v činnosti všech pracovních skupin Český ráj. Opět nastartovat činnost
Projektové pracovní skupiny Český ráj.

-

Nalézt partnera pro oblast Mariánské zahrady, který bude toto území zastupovat nejen
v marketingové skupině, ale i při úkolech spojených s rajonizací území.

-

Zlepšit spolupráci s podnikatelským sektorem. Najít model, jak podnikatele více zapojit do
spolupráce, případně do financování regionálních aktivit.

-

Zapojit do aktivit cestovního ruchu více místní obyvatele.

-

Aktivní práce zástupce SČR v pracovních skupinách krajů.

-

Aktivní práce ve funkci koordinátora CzechTourismu pro Český ráj - vytipovat společné
aktivity v marketingové strategii CzechTourismu a prosazovat jejich realizaci.

-

Zvážit, zda Regionální turistické informační centrum Turnov funguje i dnes jako regionální
turistické informační centrum. V rámci regionu definovat jeho úkoly, případně navrhnout
změnu jeho názvu.

-

Rozšířit počet certifikovaných turistických informačních center (dle celostátní metodiky).
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3.

TURISTICKÁ NABÍDKA REGIONU ČESKÝ RÁJ

3. 1. Hlavní témata turistické nabídky, regionální produkty
HLAVNÍ TÉMATA TURISTICKÉ NABÍDKY ČESKÝ RÁJ
Hlavní témata turistické nabídky regionu Český ráj vycházejí z turistického potenciálu území, ze
stávající nabídky a z poptávky návštěvníků, kteří do regionu přijíždějí. Nově jsou rozšířena o téma
Český ráj bez bariér a Český ráj ve filmu a pohádkách.
Těmito hlavními tématy se turistický region Český ráj propaguje prostřednictvím regionálních
propagačních materiálů (popis regionální nabídky v této struktuře), outdoorových bannerů,
internetových bannerů, propagačních videí a dalších marketingových nástrojů. Cílem je
prostřednictvím těchto hlavních témat vytvořit srozumitelnou turistickou nabídku, která
návštěvníky osloví, a dále usnadnit návštěvníkům orientaci v nabídce.
Hlavní témata turistického regionu Český ráj jsou:
•

Český ráj – zpátky k přírodě,

•

Český ráj – po stopách času,

•

Český ráj – krajina s tradicí,

•

Český ráj – pohádková dovolená,

•

Český ráj – relaxuj aktivně,

•

Český ráj ve filmu a pohádce (dnes součást tématu Český ráj – pohádková dovolená),

•

Český ráj bez bariér.

REGIONÁLNÍ PRODUKTY (PRODUKTOVÁ NABÍDKA)
Regionální produktovou nabídku vytváří SČR již dlouhodobě ve spolupráci s partnery (městy,
turistickými informačními centry, turistickými atraktivitami, podnikateli atd.). Většina z nich má
svou internetovou doménu. K těm nejsilnějším patří:
-

Za pověstmi Českého ráje (www.ceskyrajdetem.cz),

-

Po stopách Albrechta z Valdštejna (www.albrechtzvaldstejna.cz),

-

Regionální produkt Český ráj (www.regionalniprodukt.cz),

-

Zlatá stezka Českého ráje (www.zlatastezka.info),

7

-

Greenway Jizera (www.grenway-jizera.cz),

-

Český ráj bez bariér (www.ceskyrajbezbarier.cz),

-

Český ráj ve filmu a pohádkách (www.ceskyrajdetem.cz),

-

Geopark Český ráj.

V současné době k méně silným produktovým nabídkám patří:
-

Prusko-rakouská válka 1866,

-

Mariánská a Valdštejnova zahrada,

-

Barokní památky,

-

Místa dalekých rozhledů,

-

Technické kulturní dědictví,

-

Lidová architektura a venkovská turistika,

-

Církevní památky, včetně židovských památek,

-

Kámen a šperk v Českém ráji,

-

Za tajemstvím skla a bižuterie (sklářství),

-

Český ráj v zimě,

-

Český ráj za deště atd.

Tyto produktové nabídky již byly částečně zmapovány, zpracovány i částečně propagovány. Avšak
nebyly dopracovány do ucelené provázané nabídky a aktivně nabízeny návštěvníkům.
Jednotlivé produktové nabídky jsou podrobně popsány v kapitole 5.

8

3. 2. HLAVNÍ MARKETINGOVÁ TÉMATA PROPAGACE REGIONU
NÁVRHY HLAVNÍCH MARKETINGOVÝCH TÉMAT PRO KAMPANĚ V LETECH 2015 - 2017
Návrhy hlavních marketingových témat propagace regionu Český ráj (pro reklamní kampaně,
veletrhy cestovního ruchu atd.) v letech 2015 – 2017 jsou provázány s tématy, která připravuje
CzechTourism, Liberecký kraj a Královéhradecký kraj. Tím dojde k znásobení dopadu na cílové
zákazníky.
Turistický region Český ráj v roce 2015
•

„Český ráj ve filmu a pohádkách“

•

„Český ráj bez bariér“

Turistický region Český ráj v roce 2016
•

„Prusko-rakouská válka 1866“

•

„Český ráj ve filmu a pohádkách“

•

„Zlatá stezka Českého ráje“

Turistický region Český ráj v roce 2017
•

„Baroko v Českém ráji“ (barokní stavby, Valdštejnova a Mariánská zahrada atd.)

•

„Zlatá stezka Českého ráje“

HLAVNÍ TÉMATA A PRODUKTY PARTNERŮ PRO KAMPANĚ V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ
Liberecký kraj
-

Pro rok 2015 „Liberecký kraj jako na dlani“ (aktivní dovolená).

-

Pro rok 2016 „Filmy a pohádky natočené v Libereckém kraji“. Silné téma i pro Český ráj.

Královéhradecký kraj
-

Pro rok 2015 „Barokní památky“.

-

Pro rok 2016 „Vojenský turismus“ (Prusko-rakouská válka 1866, pevnosti atd.). Pruskorakouská válka se dotýká i Českého ráje a je nutné nabídku dopracovat.

Středočeský kraj nemá marketingová témata pro jednotlivé roky stanovena.
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Agentura CzechTourism
Partnerská spolupráce s Czechtourismem je v posledních letech velmi dobrá. V roce 2015 je Český
ráj zapojen do řady projektů CzechTourismu.
-

Image kampaň „Romantické příběhy“, která je zaměřena na incoming („Země na obzoru“).
Bude zajištěna inzerce v tisku, on-line reklama, sociální média atd.

-

Kampaň zaměřená na domácí cestovní ruch „České tradice“ („Jak září šperk z Českého
ráje“). Bude zajištěna inzerce v tisku (Metro, TTG Czech Luxory), on-line reklama (Google,
YouTube, www.prozeny.cz), reklama na sociálních sítích (Facebook), budou vyrobeny roll
up, skládací mapa České tradice.

-

Kampaň zaměřená především na domácí cestovní ruch „Země jako z filmu“. V rámci
projektu CzechTourismu budou vyrobeny mobilní aplikace zaměřené na filmový turismus.
Obsahují texty, fotografie, videa z vybraných filmů, včetně filmů, které byly natočeny
v Českém ráji. Uskuteční se reklamní kampaň, která je tvořena on-line inzercí (Google,
YouTube, Facebook), kinoreklamou, propagací prostřednictvím sociálních médií (Facebook,
YouTube). Budou vyrobeny trhací mapy České republiky s filmovými místy. Jedná se
o klíčový produkt regionu Český ráj v roce 2015 i v dalších letech.

-

Dále bude ve spolupráci s CzechTourismem zajištěna propagace akce „Skleněné městečko“
v Železném Brodě v televizním pořadu Snídaně s Novou (18. 9. 2015).

Pro rok 2016 je hlavním tématem CzechTourismu „Karel IV.“ Toto téma se přímo Českého ráje
nedotýká. Je možné se do produktu zařadit prostřednictvím Cest za poznáním a Cest krajinou
(letní cesty). To znamená ve spolupráci s CzechTourismem vytvořit návrhy tras, které využívají
regionální aktivní produkty (pěší turistika, cykloturistika) nebo kulturní produkty (gotické
památky, kulturní akce atd.). Možným tématem je i využití řemeslné tradice regionu (český
granát, drahé kameny a šperky, sklo atd.)
V dalších letech CzechTourism plánuje tato hlavní témata:
- 2017 „Příběhy stavitelů chrámů“. Český ráj se do národního produktu může zapojit
barokními památkami, barokní komponovanou krajinou na Jičínsku. Nutno tyto nabídky
dopracovat.
-

2018 „Příběhy 20. století“. V této nabídce je možné např. využít známých českých značek
(Preciosa, DUV Granát atd.).
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HLAVNÍ PROFILACE TURISTICKÝCH NABÍDEK JEDNOTLIVÝCH MĚST A OBLASTÍ ČESKÉHO
RÁJE
Některá města a oblasti regionu Český ráj dlouhodobě profilují svoji turistickou nabídku. Patří
k nim:
-

Jičín - město Valdštejnovo, Jičín - město Rumcajsovo, Jičín - město pohádky,

-

Železný Brod – město skla (Železnobrodsko – sklářská tradice).

V ostatních městech a oblastech tato profilace není zcela usazená. Na základě diskuse
Marketingové skupiny Český ráj byl zpracován návrh profilace.
-

Turnov – srdce Českého ráje (skalní města, hrady a zámky), Turnov – město drahých
kamenů (v posledních letech dochází k silnému oslabení této nabídky),

-

Mladá Boleslav – město automobilů, technických památek, městské architektury,

-

Semily a Semilsko – učebnice geologie.

U dalších měst byla Marketingovou skupinou Český ráj navržena tato témata, která však
nevyjadřují jedinečnost daného území:
-

Mnichovo Hradiště (Mnichovohradišťsko) - unikátní zámecké empírové divadlo a skalní
byty v okolí hradu Valečov,

-

Lomnice nad Popelkou (Lomnicko) - lidová architektura a historie továrních budov (není
turistická nabídka),

-

Sobotecko – Fráňa Šrámek,

-

Rovensko pod Troskami – kraj pod Troskami, rebelské zvony,

-

Mariánská zahrada, Kopidlnsko – zahradnictví.
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4.

MARKETINGOVÝ KOMUNIKAČNÍ MIX
PRO TURISTICKÝ REGION ČESKÝ RÁJ

HLAVNÍ ÚKOLY SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ V PROPAGACI A PREZENTACI REGIONU VE
SPOLUPRÁCI S PARTNERY JSOU:
-

Posilovat značku Český ráj na trhu cestovního ruchu.

-

Zajišťovat provázaný systém propagace a prezentace. Využívat všech efektivních
marketingových nástrojů pro přilákání návštěvníka do regionu Český ráj a zkvalitňovat
poskytování informací o turistické nabídce v regionu.

-

Zajišťovat monitoring návštěvnosti.

Posílení značky Český ráj je možné, pokud bude:
-

spolupráce v území,

-

společný marketing destinace,

-

udržování jednotného image turistického regionu Český ráj,

-

úzká spolupráce s CzechTourismem, kraji, národním památkovým ústavem (dále NPÚ)
a dalšími nadregionálními partnery.

Provázaný systém propagace a prezentace regionu by měl být zaměřen na:
-

přilákání návštěvníků do regionu,

-

přilákání návštěvníků i mimo hlavní sezónu,

-

nasměrování návštěvníků i do méně známých lokalit,

-

udržení návštěvníků v území co nejdéle při čerpání co nejvíce kvalitních služeb,

-

zajištění spokojenosti návštěvníků, která povede k jejich opakované návštěvě regionu
a k šíření pozitivních referencí.
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4. 1. SYSTÉM PROPAGACE A PREZENTACE REGIONU ČESKÝ RÁJ
V této kapitole je popsán systém propagace a prezentace regionu a jsou stanoveny priority
jednotlivých aktivit (pořadí aktivit). Důvodem je nejasná situace při dalším financování činnosti
Sdružení Český ráj. Systémové financování činnosti destinačních managementů prostřednictvím
Zákona o cestovním ruchu bylo současným vedením Ministerstva pro místní rozvoj odloženo jako
nepotřebné. V následujícím plánovacím období bude možné čerpat dotace z EU na rozvoj
cestovního ruchu pravděpodobně pouze z Programu pro příhraniční spolupráci. Dále bude zřejmě
možné žádat o dotace na rozvoj cestovního ruchu v grantových programech Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, krajů.
TIŠTĚNÉ MATERIÁLY
V této kapitole jsou popsány propagační, propagačně-informační a informační materiály, které
tvoří základní řadu propagace turistické nabídky Český ráj. Na ně navazují produktové propagační
materiály. V této kapitole je doporučen i systém distribuce materiálů.
TIŠTĚNÉ PROPAGAČNÍ (IMAGE) A PROPAGAČNĚ-INFORMAČNÍ MATERIÁLY
Image materiály a některé propagačně-informační materiály mají za cíl propagovat značku Český
ráj a přilákat návštěvníka do regionu. Proto jsou distribuovány převážně na prezentačních akcích
mimo region (např. veletrzích cestovního ruchu, zahraničních zastoupeních CzechTourismu).
Informačně-propagační materiály jsou distribuovány částečně i v regionu s cílem informovat
návštěvníka o celkové provázané nabídce regionu. Základní řadu tvoří image katalog Český ráj,
katalog Dovolená v Českém ráji, Mapa turistických cílů Český ráj a Kalendář TOP akcí. Ve většině
materiálů by měla být popsána hlavní témata turistické nabídky (viz kapitola 3.1).
-

Image katalog Český ráj. Materiál byl vydán v roce 2011 v mutacích čeština, angličtina,
němčina, polština, holandština, ruština. Distribuce materiálu by měla probíhat převážně na
českých a zahraničních veletrzích cestovního ruchu, na zahraničních zastoupeních
CzechTourismu a na dalších propagačních akcích s cílem přilákat návštěvníka do území.
Předpokládaný dotisk 2018.

-

Katalog Dovolená v Českém ráji. Hlavní průřezový propagačně-informační materiál regionu
s podrobně zpracovanou regionální turistickou nabídkou a přehledem služeb cestovního
ruchu, především ubytovacích zařízení. Tento materiál současně slouží i jako katalog
ubytovacích zařízení a dalších služeb. Jeho distribuce by měla probíhat především na
veletrzích a výstavách cestovního ruchu, na zahraničních zastoupeních CzechTourismu,
press tripech a dalších prezentačních akcích. Dále je hlavním propagačním materiálem
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pro turistická informační centra Český ráj. Měl by být částečně distribuován i na ubytovací
zařízení a turistické cíle regionu. Katalog je vydáván v česko-anglicko-německo-polské
mutaci.
Výroba materiálu by měla být z velké části kryta inzercí. Katalog by měl vycházet jednou za
dva roky. Nutný dotisk podzim 2015, následně podzim 2017. Při každém dotisku katalogu je
nutné, aby obsahoval marketingová témata pro příslušné roky. Viz kapitola 3.2.
-

Kalendář TOP akcí. Každoročně vydávaný přehled regionálních kulturních, sportovních
a společenských akcí, který bude distribuován převážně na českých veletrzích cestovního
ruchu a v turistických informačních centrech Český ráj. Výroba 2015, 2016 atd.

Níže popsané materiály lze vydávat v případě dostatečného financování Sdružení Český ráj.
-

-

Mapa turistických cílů Český ráj (dále Infomapa). Propagačně-informační mapa s hlavním
přehledem turistické nabídky regionu, tzv. informační křižovatka turistické nabídky.
Distribuce materiálu by měla probíhat převážně na výstavách a veletrzích cestovního
ruchu, na zahraničních zastoupeních CzechTourismu, na dalších prezentačních akcích,
částečně také v turistických informačních centrech regionu. Byla vydána v česko-německé,
česko-polské a česko-anglické mutaci. Materiál v současné době již není na skladě.
Optimální by byl dotisk materiálu na podzim 2015. Vzhledem k nedostatku financí
v následujícím období je nutné řešit dotisk map prostřednictvím inzerentů nebo její výroba
bude odložena.
Propagační desky Český ráj. Reedice cca 2017. Pro tisk tohoto materiálu je nutná dotace.

TIŠTĚNÉ INFORMAČNÍ A PROPAGAČNĚ-INFORMAČNÍ MATERIÁLY
Materiály mají za cíl umožnit snadnou orientaci návštěvníka, který již do regionu přijel,
v turistické nabídce regionu. Proto by měly být distribuovány převážně na území turistického
regionu Český ráj. Tyto materiály mohou pomoci navést návštěvníka i mimo jádrovou zónu
regionu, prodloužit jeho pobyt, motivovat ho k další návštěvě, případně i mimo hlavní turistickou
sezónu. Materiály by měly být distribuovány převážně v území na turistická informační centra, dále
částečně na ubytovací zařízení, turistické cíle atd.
-

Katalog Dovolená v Českém ráji. Tento materiál je popsán výše, dotisk 2015.

-

Turistické noviny Český ráj. Tento materiál vychází každoročně před turistickou sezónou. Je
základním informačním materiálem o podrobné aktuální nabídce pro hlavní turistickou
sezónu. Měl by představovat aktuální manuál pro návštěvníky regionu, který jim usnadní
zorientovat se ve stávající nabídce a umožnit jim co nejvíce čerpat kvalitní služby.
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Turistické noviny Český ráj dnes obsahují přehled turistických cílů, informace o regionálních
turistických produktech, Prázdninovou nabídku pro každý den, dále podrobné jízdní řády
turistických autobusů (doplnit i další nabídky dopravy) a přehled kulturních akcí v regionu.
V následujícím období doporučuji doplnit noviny o informace, které motivují návštěvníka
navštívit méně známé lokality a dále motivují návštěvníka přijet i mimo hlavní sezónu. Nyní
jsou vydávány pouze v české mutaci.
Původně se jednalo o prodejný materiál, který měl být samofinancovatelný. Tento model
se jevil jako dlouhodobě udržitelný. V posledních dvou letech došlo k zásadním změnám.
Garantem Turistických novin Český ráj již není Regionální turistické informační centrum
Turnov (Turnov noviny částečně dofinancovával prostřednictvím grantu), ale SČR. Výroba
Turistických novin Český ráj je poslední dva roky financována z dotací EU, a proto musí být
noviny neprodejné (zdarma). Dále Města Turnov, Jičín a Lomnice nad Popelkou zahájila
vydávání vlastních turistických novin, které tvoří současně informační servis pro místní
obyvatele. Jičín a Lomnice n. P. vydávají noviny ve své grafice a v jiných formátech.
Společnou grafiku a formát drží pouze Turnov. V některých případech dochází k dublování
informací a návštěvník se v informačním servisu může ztrácet. Bylo by efektivní
z ekonomického pohledu, ale i z pohledu spotřebitele (návštěvníka, místního obyvatele)
odstranit duplicity a naopak noviny informačně i graficky provázet a sjednotit. Další výroba
novin 2015, 2016, 2017 atd.
-

Šanon Český ráj. Propagačně-informační materiál postavený na image grafice s kvalitními
fotografiemi a podrobným popisem turistické nabídky celého regionu Český ráj. Hlavním
úkolem Šanonu je, aby návštěvník především v ubytovacích zařízeních měl možnost v klidu
se seznámit s turistickou nabídkou celého území včetně méně známých lokalit. Materiál byl
a dále je distribuován na turistická informační centra v regionu a v blízkém okolí, na
turistické atraktivity, na ubytovací zařízení a další služby cestovního ruchu v turistickém
regionu Český ráj. Je v česko-anglicko-německo-polské mutaci.
SČR by mělo zpracovávat pro Šanon každoroční aktualizaci přehledů nabídky (např.
Prázdninová nabídka pro každý den, přehled regionálních výrobců a prodejen, přehled
možností exkurzí, nové tipy na výlety atd.), kterou zveřejňuje na svých internetových
stránkách. Ubytovatelé mají možnost pravidelně si takto Šanon aktualizovat. Tyto aktuální
informace mohou však částečně zajišťovat Turistické noviny Český ráj.

-

Dalším propagačně-informačním materiálem, který pro své účely požadují turistická
informační centra Českého ráje, jsou propagační skládačky Hrady a zámky Český ráj, Skalní
města Český ráj, Lidová architektura Český ráj. Probíhá každoroční dotisk, financování
zajišťují jednotlivá turistická informační centra, případně se nákladová položka sníží
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získanou inzercí. I v následujících letech je předpokládán dotisk těchto materiálů. Materiál
lze vydávat ve všech jazykových mutacích (mimo letáku Lidová architektura Český ráj).
-

Trhací mapy turistických oblastí Český ráj (Turnovsko, Železnobrodsko, Semilsko, Jičínsko
s Mariánskou zahradou, Lomnicko, Rovensko pod Troskami, Sobotecko-Dolnobousovsko,
Novopacko) s přehledem turistické nabídky dané oblasti byly vydány v roce 2012. Tento
materiál byl určen především turistickým informačním centrům a byl ve spolupráci
s informačními centry připravován. Byl hlavním nástrojem pro jejich práci při informování
návštěvníků o možných cílech v okolí. Systém map na sebe navazoval a informace
z jednotlivých oblastí byly provázané. V roce 2015 je třeba provést reedici. Materiál již není
na skladě. Reedice však závisí na zájmu jednotlivých informačních center nebo měst.
Některá města a informační centra zahájila vydávání svých oblastních trhacích map
a o provázaný systém map již nemají zájem.

Níže popsané materiály lze vydávat v případě dostatečného financování Sdružení Český ráj.
- Jednoduché propagační skládačky, které propagují tipy na výlety. Tipy na výlety byly nebo
budou pro jednotlivé cílové skupiny (cyklo, pěší, bezbariérové, filmové) zpracovány ve
formátu pdf a umístěny na www.cesky-raj.info. Jsou to:
- Turistické trasy, tipy na výlety (reedice konec roku 2015, 2017),
-

Cyklotrasy, tipy na výlety (reedice 2015, 2017),

-

Filmové výlety (výroba 2015, reedice 2017),

-

Výlety bez bariér (výroba 2015, reedice 2017).

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY K JEDNOTLIVÝM PRODUKTŮM
SČR v průběhu minulých let vydávalo propagační materiály, které se vztahují k jednotlivým
produktovým nabídkám a tvoří součást základní propagační řady regionu Český ráj. Tyto materiály
by měly být distribuovány jak v území (informační centra atd.), tak mimo něj (veletrhy cestovního
ruchu, zahraniční zastoupení CzechTourismu, informační centra mimo Český ráj atd.). I nadále by
tato řada v případě dostatečného finančního pokrytí činnosti SČR měla být vydávána. Jedná se o
tyto produktové materiály:
- Mapa Geopark Český ráj (reedice 2016).
-

Skládačka Greenway Jizera (již není na skladě, reedice 2015).

-

Katalog regionálních výrobců Český ráj (Klíčový materiál, který by měl vycházet pravidelně.
Je z velké části samofinancovatelný inzercí výrobců. Reedice 2016).
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-

Brožura Po stopách Albrechta z Valdštejna (prodejný materiál, reedice 2016).

-

Cestoknížka (prodejný materiál, dotisk 2015) a další materiály produktu Za pověstmi
Českého ráje (samolepky, pohledy, certifikát, bonusová karta atd.), které jsou důležité pro
fungování motivační hry jako odměna/cena za putování.

-

Propagační desky Český ráj. Reedice cca 2017. Pro tisk tohoto materiálu je nutná dotace.

-

Nové produktové materiály k jednotlivým marketingovým tématům pro reklamní
kampaně, které se budou distribuovat převážně na veletrzích cestovního ruchu. Popis
marketingových témat viz kapitola 3.2. Jedná se o nové propagační materiály, které budou
připraveny v rámci zpracování (dopracování) produktů. Jsou to Zlatá stezka Českého ráje,
Český ráj ve filmu a pohádce, Baroko v Českém ráji, Prusko-rakouská válka 1866.

Podrobně jsou tyto produktové propagační materiály rozpracovány v kapitole 5.
SČR v roce 2015 realizuje několik projektů financovaných z dotačních programů EU, jejichž
výstupem budou i propagační tiskoviny. Jsou to propagační skládačka Sakrální památky Jičínska
a propagační trhací mapa Mariánská a Valdštejnova zahrada. Reedice je možná pouze při získání
dotace nebo při financování materiálu z území.
Další regionální propagační materiály realizované jinými subjekty:
-

Plakát a propagační leták Turistické autobusy Český ráj, vydávané každoročně před
turistickou sezónou. Garant Mikroregion Český ráj. Tyto materiály patří k hlavním
regionálním materiálům a je nutný každoroční dotisk před hlavní turistickou sezónou.

-

Propagační skládačka Židovské památky Český ráj byla vydána Regionálním informačním
centrem Turnov. Materiál již není na skladě a není plánován jeho dotisk.

Jednotlivá informační centra a městské úřady vydávají řadu propagačních materiálů. Jednotnou
grafikou Českého ráje se řídí pouze propagační materiály Turnova. Ostatní města si vytvářejí vlastní
grafickou řadu.
Doporučení pro distribuci propagačních materiálů:
-

I nadále pravidelná distribuce na turistická informační centra, turistické atraktivity a do
ubytovacích zařízení. Zaměřit se na TOP turistická místa s velkou návštěvností.

-

Pravidelná distribuce propagačních materiálů na zahraniční zastoupení Czech Tourismu do
Belgie a Nizozemí (Amsterodam – zahraniční zastoupení CzechTourismu pro Benelux),
Německa, Polska, Rakouska, Ruska, na Slovensko.
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-

Zasílání propagačních materiálů na veletrhy a výstavy, kterých se SČR účastní nebo kde
prezentaci zajišťují partneři (krajské úřady, CzechTourism, partnerská města atd.).

-

Ve spolupráci s DUV Granát distribuce materiálů na jejich podnikové prodejny i mimo Český
ráj, především do Prahy a do Českého Krumlova.

-

Pravidelná distribuce propagačních materiálů na turistická informační centra v ERN, do
okolních regionů a do informačních center CzechTourismu v Praze.

PROPAGACE DIGITÁLNÍMI MÉDII
Pro následující období je propagace a prezentace regionu prostřednictvím digitálních médií
klíčová. Na tento druh propagace by se mělo SČR zaměřit především. Jedná se hlavně o rozvoj
internetové prezentace a využití mobilních aplikací a následně jejich propagace.
INTERNETOVÁ PREZENTACE ČESKÝ RÁJ
Internetová prezentace se v posledním období stala nejsilnějším a nejefektivnějším nástrojem
propagace. Proto se i SČR zaměřuje na toto médium. Zajišťuje provoz oficiálních internetových
stránek turistického regionu Český ráj www.cesky-raj.info. Stránky fungují v českém, anglickém,
německém, polském jazyce. Dále zajišťuje internetové stránky zaměřené na jednotlivé produktové
nabídky. Jsou to:
-

www.ceskyrajdetem.cz,

-

www.albrechtzvaldstejna.cz,

-

www.regionalniprodukt.cz,

-

www.zlatastezkaceskehoraje.cz, www.zlatastezka.info,

-

www.grenway-jizera.cz,

-

www.ceskyrajbezbarier.cz.

Dále SČR zajišťuje aktualizaci Facebooku Český ráj – sport, relaxace a Facebooku Regionální
produkt Český ráj. Facebook může při získání velkého počtu příznivců (přátel) sehrát důležitou roli
v prodloužení turistické sezóny a rozmístění turistů do méně známých lokalit, např. aktuálním
vkládáním pozvánek na akce, prezentací produktových balíčků a informací o aktuálním počasí
(např. v zimě upravené běžecké stopy na Lomnicku).

18

Doporučení pro rozvoj internetové prezentace:
-

Na všech internetových stránkách, které spravuje SČR, i nadále bude probíhat ve spolupráci
s turistickými informačními centry průběžná aktualizace. Zakládání nových informací
a jejich aktualizace probíhá prostřednictvím společného datového skladu, který dnes kromě
SČR využívá Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Městský úřad Jičín, Městský úřad Turnov,
Infocentrum Mladá Boleslav. Připojením dalších měst k datovému skladu by došlo k zvýšení
propagace turistické nabídky a ke zjednodušení práce jednotlivých turistických
informačních center při vkládání dat.

-

Doplnit u regionálních internetových stránek (www.cesky-raj.info) holandskou a ruskou
mutaci.

-

Zařadit prezentaci produktu Český ráj ve filmu a pohádkách na hlavní stránku regionální
internetové prezentace. Dnes je součástí www.ceskyrajdetem.cz. Jedná se však o produkt,
který je určen i jiným cílovým skupinám a je jedním z hlavních témat, která budou
v následujících letech propagována.

-

Chybí ucelená internetová prezentace zaměřená na cílovou skupinu, která do regionu
přijíždí za venkovskou turistikou.

-

V jednotlivých letech zajistit
internetových stránkách.

-

Oživit internetové stránky soutěží „Znáte Český ráj?“. Soutěž může být zaměřena na hlavní
marketingové téma pro daný rok. Na internetu budou umístěny kvízové otázky (měsíční
obměny, celoroční odměny). Soutěž bude realizována ve spolupráci s rozhlasem (nejlépe
ČRO). Cílem je sběr kontaktů pro direkt mailing.

-

Fotografická nebo filmová soutěž „Krásný Český ráj“ pro různé věkové kategorie, různé
tematické kategorie s cílem získat kvalitní fotografie nebo videa pro další prezentaci
regionu.

-

Podpořit různé druhy soutěží ve sdělovacích prostředcích a na internetu v rámci
jednotlivých produktů. Je však nutné zlepšit kvalitu cen, zintenzivnit propagaci soutěží
a uveřejňování výherců (na internetu, v časopisech atd.).

-

I nadále zajišťovat umísťování aktuálních pozvánek na Facebook Český ráj, které především
mohou prodloužit turistickou sezónu a přivést návštěvníky do méně známých lokalit. Např.
vytvoření nabídky programů „Rok v Českém ráji“.
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-

Rozvinout komunitní funkce Facebooku.

-

Na Facebook Český ráj doplnit logo regionu Český ráj a odkaz na stažení mobilní aplikace
Český ráj.

-

Vytvořit a pravidelně aktualizovat Facebook Greenway Jizera, Zlatá stezka Českého ráje,
včetně komunitní funkce.

-

Dále doplňovat e-shop o zajímavé produkty (např. vytvořit dárkové certifikáty).

-

Doplnit a oživit prezentaci na YouTube.

-

V regionu stále nefunguje rezervační systém na ubytování. Zvážit vytvoření automatického
rezervačního systému na webu včetně plateb.

-

Na www.cesky-raj.info změnit název Historie a památky na Další památky.

-

Uveřejňovat informace o regionální turistické nabídce na partnerských internetových
stránkách (např. Kudy z nudy).

Návrhy na rozvoj produktových internetových domén jsou popsány v kapitole 5.
Doporučení pro rozvoj propagace internetových domén:
-

Umístění internetových bannerů turistické nabídky Český ráj (image bannery, bannery
k jednotlivým produktům a tématům nabídky) na internetové stránky partnerů (města,
obce, turistické cíle, podnikatelé atd.). Tyto bannery slouží jako proklik na regionální
turistické stránky Český ráj.

-

Umístění propagačních videí Český ráj (4 druhy tematických videí, délka 3 minuty) na
internetové stránky partnerů.

-

Propagace internetových stránek Českého ráje prostřednictvím outdoorových bannerů
a propagačních rolet. Rozmisťování prostřednictvím partnerů (IC, města, turistické cíle
atd.).

-

V roce 2015 zajištění internetové kampaně (umístění PR článků, akcí a bannerů na
oborových serverech CR) a PPC reklamy na internetových vyhledávačích. Vyhodnotit dopad
kampaně.

-

V následujících letech pokračovat dle finančních možností v on-line reklamě.
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MOBILNÍ APLIKACE
Součástí základního systému propagace jsou v současné době i mobilní aplikace. Turistický region
Český ráj bude mít v roce 2015 zpracovanou mobilní aplikaci na bázi internetového průvodce
s využitím stávajících dat a technologií (datový sklad). Bude zhotovena v české, anglické, německé
a polské mutaci. V následujících letech je nutné tyto aplikace dále rozvíjet (produktová putování
regionem atd.) a propagovat.
VENKOVNÍ REKLAMA
Venkovní reklama může hrát významnou roli v přilákání návštěvníků do regionu (billboardy
v Praze, polepy autobusů atd.). Je však finančně nákladná a v období nedostatku finančních
prostředků je nereálná. Proto by se měla venkovní reklama zaměřit na distribuci outdoorových
bannerů, kterými disponuje SČR. Bannery propagují celkovou a tematickou nabídku Českého ráje,
včetně internetových domén SČR. Distribuce bannerů by měla být zaměřena na TOP lokality
s velkou koncentrací návštěvníků a na lokality, kde mohou být bannery umístěné zdarma – ve
spolupráci s partnery (města, turistické cíle, významné kulturní a sportovní akce atd.).
Návrhy na umístění bannerů na významných akcích: Valdštejnské slavnosti, Kámen a šperk, Český
ráj dětem, pohádkový les, Jičín - město pohádky, Valečovské slavnosti, Westernový den
v Semilech, Železnobrodský jarmark, Maloskalská noc, Svátek koně v Lomnici nad Popelkou,
Středověký jarmark v Mladé Boleslavi, Semilská pouť, Veteránem Českým rájem, Rally Bohemia,
jezdecké závody Ptýrov, Slavnosti svijanského piva, Lomnické léto, Kozákov Challenge, Slamák,
Sobotecký jarmark, Maloskalský jarmark, Semilský pecen, Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi
atd.
Návrhy umístění bannerů na TOP lokality: Hrad a zámek Staré Hrady, Šťastná země, Zámecký
rezort Dětenice, Bozkovské dolomitové jeskyně, Prachovské skály, hrad Kost, Škoda Muzeum
Mladá Boleslav, hrad Valdštejn, Kemp Sedmihorky, zámek Hrubá Skála, mosty na stezce Greenway
Jizera, zábradlí na křižovatce na náměstí v Železném Brodě, koupaliště Železný Brod, centra měst
atd.
Dalším nástrojem venkovní reklamy je budování jednotného informačního a navigačního systému,
který informuje pěší turisty, cykloturisty i mototuristy o nabídce regionu. I nadále by mělo SČR
zajišťovat monitoring informačního a navigačního systému a podílet se na jeho rozvoji.
Ve Střednědobém plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji je
navržena aktivita Budování naučných stezek k produktům (Za pověstmi Českého ráje atd.)
s provázaností na další turistické nabídky. V následujícím období bude prezentace produktových
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nabídek řešena spíše digitálními formami prezentace (mobilní aplikace) nebo novými formami
(např. questing).
Doporučení pro rozvoj venkovní reklamy:
-

Výroba nových outdoorových bannerů zaměřených na propagaci produktů (Český ráj ve
filmu a pohádce, Greenway Jizera, Zlatá stezka Českého ráje atd.) a bannerů, které byly
poškozeny nebo odcizeny.

-

Vytipování vhodných míst na umístění bannerů, projednání umístění s vlastníky a vytvoření
plánu distribuce.

-

Zahájení jednání se zástupci NPÚ o formách propagace provázané nabídky na zámcích
a hradech (zámek Sychrov, zřícenina hradu Trosky atd.).

-

Spolupráce s partnery na údržbě informačně-navigačního systému pro turisty (turistické
mapy, rozcestníky).

-

Spolupráce na vytváření nových informačních systémů, které by měly postupně informační
systém v území sjednotit.

-

Postupné budování (spolupráce na budování) informačního a navigačního systému pro
motoristy s provázaností na parkoviště a na TIM (hnědé dopravní značení).

-

Pokud budou pokračovat motivační hry Za pověstmi Českého ráje a Po stopách Albrechta
z Valdštejna, je nutné zajistit výrazné označení subjektů, které jsou do produktů zapojeny.

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH A VELETRHY
Význam propagace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v posledních letech slábne. Proto by
se vynakládané finanční prostředky na tuto formu propagace měly minimalizovat. To znamená
zajišťovat prezentaci nabídky především na zahraničních veletrzích prostřednictvím krajských
úřadů. V Česku zajišťovat prezentaci ve spolupráci s partnery společnými menšími expozicemi. Pro
zajištění účasti na veletrzích v příhraničních oblastech Polska, Německa, ale i Česka je možné využít
dotace z Programů na příhraniční spolupráci.
Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Ve spolupráci s krajskými úřady zajistit propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu
v Německu, Polsku, Holandsku, na Slovensku. (např. v Berlíně, Drážďanech, Lipsku,
Mnichově, Utrechtu, Wroclavi, Jelenie Gore, Lobau, Bratislavě).
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-

Ve spolupráci s informačními centry, městy, obcemi a dalšími partnery zajistit účast na
vybraných českých veletrzích a výstavách (Praha a regionální veletrhy v Brně, Jablonci n. N.,
Lysé n. L., Ostravě, Hradci Králové).

-

Zpracovat vždy závěrečné zprávy z veletrhu, zpracovat databázi cestovních kanceláří
a agentur, s kterými proběhlo jednání, a těmto potencionálním partnerům pravidelně
zasílat aktuální turistické nabídky.

-

Pro veletrhy je nutné připravit nabídku, která vychází z marketingových témat pro daný rok.
V případě získání dotací je možné připravit produktové propagační materiály k daným
marketingovým tématům.

POŘÁDÁNÍ FAM TRIPŮ A PRESS TRIPŮ
Jako velmi účinné a efektivní se jeví pořádání press tripů pro novináře, a to především ve
spolupráci s CzechTourismem, případně krajskými úřady. Díky poznávací cestě jsou zdarma
uveřejněny v novinách a časopisech propagační články o turistické nabídce Českého ráje.
Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Pořádaní fam tripů a press tripů ve spolupráci s Czechtourismem a kraji.

-

V roce 2015 ve spolupráci s CzechTourismem je plánován press trip pro polské a lotyšské
novináře, dále pro německé novináře. Ve spolupráci se Středočeským krajem press trip pro
holandské novináře.

-

SČR v následujících letech připraví poznávací cestu pro novináře, cestovní kanceláře,
pracovníky informačních center na hlavní marketingová témata pro daný rok. V roce 2015
to jsou Český ráj ve filmu a pohádkách a Český ráj bez bariér, v roce 2016 Prusko-rakouská
válka 1866 a v roce 2017 Baroko v Českém ráji, případně Zlatá stezka Českého ráje.

-

Provést průzkum poptávky incomingových cestovních kanceláří, zjistit, o jaký druh
prezentace mají zájem. Následně ve spolupráci s nimi vypracovat nabídky na míru jejich
zákazníkům.

REKLAMA V TISKU
U této reklamy je nutné sledovat zacílení na potencionálního návštěvníka. Jedná se o poměrně
dražší formu reklamy, kterou využívají nárazově i jednotlivá turistická informační centra a města
regionu. Je nutná koordinace této formy reklamy prostřednictvím Marketingové skupiny Český ráj
a sdružování finančních prostředků. Pak je možné realizovat účinnou reklamní kampaň.
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Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Zaměřit se na inzerci v celostátních denících a vybraných časopisech a propagovat zde
především internetové stránky Český ráj, hlavní témata Českého ráje a marketingová
témata pro jednotlivé roky (viz kapitola 3.1 a 3.2).

-

Inzerci v odborných časopisech (C.O.T. Business, Travel Profi) doporučuji omezit na
minimum. Používat tuto formu propagace v případě zavádění nového produktu ve
spolupráci s partnery (Czech Tourism, krajské úřady, podnikatelé atd.). Při oslovení těchto
médií se spíše zaměřit na organizaci press tripu.

-

Inzerce nově vytvořených produktových nabídek v specializovaných časopisech pro ženy,
pro děti, v časopisech zaměřených na turistiku a cestování atd. Volba média závisí na
propagovaném tématu.

-

Významnou skupinou návštěvníků Českého ráje jsou obyvatelé Prahy. Zvážit, v případě
získání dotace, reklamu ve vagonech pražského metra, v časopisu Metro atd.

ROZHLASOVÁ, TELEVIZNÍ REKLAMA A DALŠÍ FORMY REKLAMY
Vzhledem k cenám této formy reklamy je třeba spíše se zaměřit na vytváření partnerských vztahů
s rozhlasem a televizí a připravit pro ně zajímavá témata pro press trip atd. Při oslovování
celostátních médií je silným partnerem CzechTourism.
Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Nastartovat spolupráci s rozhlasem (Český rozhlas, F1, RCL, Signál, Hit rádio Magic, Impuls,
Černá Hora, Evropa 2 atd.) a regionálními televizními stanicemi formou neplacených
reportáží, tipů na výlety a pozvánek na jednotlivé konkrétní akce.

-

Dále spolupracovat s celostátní televizí na formě neplacené propagace - Toulavá kamera,
zprávy z regionů, Snídaně s Novou.

-

Podpořit různé druhy soutěží ve sdělovacích prostředcích v rámci jednotlivých produktů,
např. soutěž „Znáte Český ráj?“. Soutěž může být zaměřena na hlavní marketingové téma
pro daný rok. Soutěž bude realizována ve spolupráci s rozhlasem a na internetu budou
umístěny kvízové otázky (měsíční obměny, celoroční odměny) atd.

-

Navázat spolupráci s provozovateli místních kin a domluvit kinoreklamu turistické nabídky
v jejich zařízení.
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
-

V následujících letech se zaměřit na výrobu prodejních suvenýrů a regionálních výrobků,
které je možné prodávat prostřednictvím e-shopu, turistických informačních center atd.
Reklamní předměty by měly podpořit propagaci jednotlivých internetových domén SČR.

-

Výroba cen pro motivační hru Za pověstmi Českého ráje (samolepky, pohlednice, trička,
omalovánky atd.) - 2016.

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ (PR), PUBLICITA
Rozvoj cestovního ruchu je postavený na partnerské spolupráci uvnitř regionu i mimo něj.
Podrobný popis viz kapitola 2. Dále je důležité rozvíjet informovanost místních obyvatel
o přínosech cestovního ruchu pro jejich život a zapojení místních do aktivit spojených s cestovním
ruchem.
Doporučení pro rozvoj:
-

Pravidelné vydávání tiskových zpráv o činnosti SČR a jejich rozesílání médiím a partnerům
(obce, turistické cíle, turistická informační centra, krajské úřady, CzechTourism atd.) a jejich
pravidelné zveřejňování na internetu.

-

Pravidelná prezentace činnosti SČR a prezentace novinek v turistické nabídce regionu na
tiskových konferencích, které jsou připravovány ve spolupráci s městy.

-

Pravidelné vydávání výroční zprávy SČR a Zpravodaje SČR (2x ročně).

-

I nadále pravidelně pořádat Fóra cestovního ruchu (min. 2x ročně), která jsou zaměřena na
zvýšení informovanosti podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru a jsou
platformou pro zapojení těchto subjektů do marketingových aktivit.

-

I nadále zajišťovat činnost pracovních skupin Český ráj (marketingová skupina, projektová
skupina, regionální výrobky).

-

Uveřejňovat články o činnosti SČR, o nových turistických nabídkách, o přínosech cestovního
ruchu v místním a regionálním tisku. Vytvořit pravidelné rubriky v tomto tisku (Hlasy
a ohlasy Turnovska, Turnovsko v akci, Kamelot, Železnobrodský zpravodaj, Semilské noviny
atd.). Cílem je zvýšení informovanosti místních obyvatel.

-

Uveřejňovat informace o nabídce regionu v měsíčníku Krkonoše, v turistických novinách
okolních regionů atd.
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-

Získat partnery v tištěných médiích. Zpracovávat pro ně články s mimořádnou nabídkou
(příběhem), které zdarma otisknou.

-

Uveřejňovat články do mezinárodního a regionálního infobulletinu Czechtourism, na
internetové stránky Kudy z nudy atd.

-

Spolupracovat na pořádání významných akcí, které zvýší informovanost místních obyvatel.

-

Je nutné rozvinout spolupráci s jednotlivými nakladatelstvími (včetně zahraničních), která
vydávají průvodce a mapy, a zajistit uveřejňování aktuálních turistických nabídek.

-

Spolupracovat se školami (poskytnout propagační materiály pro výuku, spolupodílet se na
znalostních soutěžích, poskytovat podklady pro diplomové práce, přednášky na VŠ).

-

Připravit znalostní soutěž před sezónou (březen/duben) do rozhlasu se zaměřením na
turistickou nabídku mimo hlavní sezónu.

-

Zlepšit informovanost členů SČR, včetně městských a obecních zastupitelstev. Prohlubovat
povědomí pracovníků informačních center a městských úřadů, že jsou součástí SČR.

-

Uveřejňovat všechny úspěchy, nápady, zlepšení, které jsou prospěšné pro region, ve
sdělovacích prostředcích a na internetu.

-

Zapojit místní obyvatele do plánování a realizace akcí cestovního ruchu.

-

„Klub místních znalců“ – založení a vedení klubu s cílem shromažďování informací a znalostí
místních badatelů, amatérských historiků a znalců.

-

Připravit a realizovat projekt vzdělávání v oblasti interpretace místního dědictví pro
průvodcovskou službu (v terénu, ve městech, při exkurzích do dílen atd.), pro
dobrovolnickou činnost v informačních centrech atd. Bude zaměřen na různé cílové skupiny
(senioři, studenti, dočasně nezaměstnaní, matky po mateřské dovolené, řemeslníci atd.).

-

Zlepšit spolupráci s turistickými atraktivitami a službami (především ubytovacími). Na
jednotlivých místech by měl návštěvník získat jak ústní, tak písemnou informaci o další
nabídce regionu (propagační materiál, informační panely).

-

Zajišťovat pravidelné proškolení pracovníků turistických informačních center, turistických
atraktivit a ubytovacích služeb o aktuální turistické nabídce regionu.

-

Pořádání poznávacích cest po regionu (seznámení s aktuální turistickou nabídkou) pro
pracovníky turistických informačních center, turistických atraktivit atd.
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PŘÍMÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Vytvořit adresáře cestovních kanceláří, s kterými již byla navázána spolupráce, např. na
veletrzích. Ve spolupráci s CzechTourismem vytvořit adresáře zahraničních touroperátorů
a zahraničních zastoupení CzechTourismu.

-

Vytvořit databáze jednotlivých cílových skupin zaměřených na určitou turistickou nabídku
(např. pro školní pobyty, kluby seniorů, sportovní kluby, mateřská centra, organizace pro
hendikepované, návštěvníky informačních center).

-

Vytvořit databázi pražských hotelů, kterým je možné pro jejich hosty nabídnout jednodenní
výlety do Českého ráje. Výlety připravit s partnery (cestovní kanceláře, hotely atd.).

-

Všem výše popsaným partnerům pravidelně zasílat prostřednictvím e-mailu nebo
Newslettru aktuální nabídku.

KOOPERATIVNÍ PROPAGACE
Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Spojit propagaci produktu „Za pověstmi Českého ráje“ a „Český ráj – pohádková dovolená“
s propagací areálu Šťastná země a akce Jičín – město pohádky (Nadace Jičín - město
pohádky).

-

Rozvinout spolupráci s CK Czech Paradise Jičín a dalšími místními cestovními kancelářemi,
které se zabývají incomingem. Dále rozvinout spolupráci se sportovními agenturami
a velkými hotely v území.

-

Dále pokračovat ve spolupráci s DUV Granát (veletrhy a výstavy v zahraničí, distribuce
propagačních materiálů Českého ráje v prodejnách Granátu), případně s dalšími
významnými firmami, které mohou pomoci s propagací regionu (např. Škoda Auto Mladá
Boleslav).

-

Dále spolupracovat při propagaci produktu Greenway Jizera s cestovními kancelářemi,
které nabízejí své služby v koridoru Jizery.

-

Úzká spolupráce s nositeli značky Regionální produkt Český ráj.
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4. 2. PRŮZKUMY, ŠETŘENÍ
SČR dlouhodobě zajišťuje ve spolupráci s partnery monitoring návštěvnosti turistických
informačních center (dle jednotné metodiky) a turistických cílů. Dále SČR sleduje vývoj
návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, které spravuje.
Jednotlivý garanti produktů provádí každoroční hodnocení produktů (Za pověstmi Českého ráje, Po
stopách Albrechta z Valdštejna, Prázdninová nabídka pro každý den atd.).
Na cyklostezce Greenway Jizera je dle finančních možností SČR instalován sčítač, který sleduje
počet pěších turistů a cyklistů.
U Malé Skály (na červené turistické značce směr hrad Frýdštejn) má Krajský úřad Libereckého kraje
umístěny sčítače. Bohužel data ze sčítače nejsou k dispozici.
V letech 2010 – 2014 agentura CzechTourism zajišťovala monitoring návštěvnosti turistických
regionů České republiky, tedy i Českého ráje. V letním a zimním průzkumu byla dotazníkovým
šetřením zjištěna skladba návštěvníků (pouze domácí návštěvníci), způsob trávení volného času,
jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných
služeb a byl zjištěn zájem region v budoucnu opět navštívit.
Doporučené aktivity:
-

I nadále sledovat vývoj návštěvnosti v turistických informačních centrech, na turistických
atraktivitách regionu.

-

Pravidelně vyhodnocovat návštěvnost jednotlivých internetových stránek, které spravuje
SČR, a využívání mobilních aplikací (počet stažených aplikací).

-

Pravidelně získávat údaje ze sčítacího bodu u Malé Skály.

-

Zajistit v následujících letech monitoring návštěvníků v turistickém regionu Český ráj (profil
návštěvníka, sčítání turistů). Ve spolupráci s ubytovateli provést dotazníkové šetření hostů
(profil návštěvníka). Jedná se však o finančně náročnou aktivitu, pro kterou je nutné získat
dotaci. Realizace monitoringu 2017.

-

Zpracovat hodnocení přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele (zpracování a ověření
metodiky, monitoring, interpretace, publikace). Pravidelně sledovat vztah místních obyvatel
k rozvoji cestovního ruchu.

-

Pravidelně vyhodnocovat účinnost jednotlivých produktů a propagačních aktivit (účast na
veletrzích CR).
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-

Pravidelně získávat a vyhodnocovat statistická šetření, která provádí CzechTourism.

-

Pořídit přenosné sčítače, které bude možno operativně využít na různých místech regionu.
2016.

-

Výsledky všech šetření dát na vědomí veřejnosti, partnerům (podnikatelé, turistické
atraktivity, obce atd.).
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5.

ROZVOJ TÉMAT TURISTICKÉ NABÍDKY A
REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A JEJICH PROPAGACE

V této kapitole je popsána struktura stávající turistické nabídky a je navržen rozvoj hlavních témat
turistické nabídky (viz kapitola 3.1) a regionálních produktů (viz kapitola 3.2). Současně je zde
rozpracován návrh propagace jednotlivých témat a produktů. Návrhy vycházejí také ze
Střednědobého plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji 2012 2017.
ČESKÝ RÁJ – ZPÁTKY K PŘÍRODĚ
Hlavní stávající nabídka:
-

Společně s kulturním dědictvím TOP nabídka regionu. 10 skalních měst, údolí a rybníky,
mokřady, fauna a flora, Bozkovské dolomitové jeskyně, řeka Jizera a další vodní toky. CHKO
Český ráj (nejstarší velkoplošné chráněné území v ČR) a další chráněná území.

-

Český ráj – učebnice geologie, naleziště drahých kamenů, mineralogické expozice
v muzeích, značka EVROPSKÝ GEOPARK UNESCO ČESKÝ RÁJ, naučné stezky, geologická
zastavení, vyškolená síť geoprůvodců. V roce 2015 bylo území Geoparku Český ráj rozšířeno
o Jičín. Hlavním garantem Geoparku Český ráj je Geopark Český ráj, o. p. s.

-

Putování krajinou, hustá síť značených tras, naučné stezky, vyhlídková místa
a 12 rozhleden, Valdštejnova a Mariánská zahrada atd.

Návrhy na rozšíření stávající nabídky a na vytvoření nové nabídky:
-

Proškolení specializovaných průvodců a jejich aktivní prezentace. Vytvoření cyklu
pravidelných vycházek během hlavní turistické sezóny, ty budou součástí prázdninové
nabídky.

-

Využití potenciálu značky Geopark Český ráj pro vytvoření nabídky. Hledání a v praxi
uplatňování možnosti spolupráce SČR a Geopark Český ráj, o. p. s., s cílem efektivního
využití vnitřních i vnějších zdrojů.

-

Rozvoj nabídky ČESKÝ RÁJ – UČEBNICE GEOLOGIE. Budování nových naučných stezek,
informačních a odpočinkových míst, geologických zastavení. V roce 2015 a následně
v dalších letech budou realizována geologická zastavení na Kozákovsku a Semilsku.
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V dalších letech je možné připravit společný projekt s německým partnerem na geologická
zastavení a geologické stezky do Programu příhraniční spolupráce.
-

Rozvoj turistické nabídky v oblasti MARIÁNSKÁ A VALDŠTEJNOVA ZAHRADA.

-

Rozvoj nabídky VYHLÍDKY ČESKÉHO RÁJE především na Lomnicko, Železnobrodsko,
Semilsko atd.

-

Zmapování a následně propagace vzdělávacích aktivit s touto tématikou pro školní mládež.
Spolupráce se Správou CHKO Český ráj a ekologickými centry regionu.

-

Užší spolupráce s informačními centry Správy CHKO Český ráj (distribuce propagačních
materiálů, sledování vývoje návštěvnosti, předávání informací atd.).

-

Vyhlášení soutěže „o přírodě přátelského provozovatele turistické atraktivity v Českém
ráji“, které bude postaveno na hodnocení návštěvníků (anketa, internetové hlasování na
stránkách SČR).

-

Vytvoření databáze přírodního, kulturního a historického dědictví jako podkladu pro
zpracování interpretačního plánu turistického regionu Český ráj.

-

Zpracování návrhu tematických turistických tras včetně tipů na výlety (studánky, památné
stromy atd.), tematických víkendů, soutěží apod.

-

Zpracování klíčových dokumentů pro trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (Plán
komunikace Správy CHKO Český ráj a aktérů cestovního ruchu na území CHKO Český ráj,
Plán interpretace přírodního, kulturního a historického dědictví v turistickém regionu Český
ráj (TRČR), Desatero vítaného návštěvníka TRČR, Aktualizace strategie rozvoje Geoparku
Český ráj atd.) a úzká spolupráce při přípravě strategických a rozvojových dokumentů mezi
SČR, Správou CHKO Český ráj a Geoparkem, o. p. s.

Doporučení pro rozvoj propagace:
-

TOP nabídka regionu, proto musí být prezentována ve všech regionálních propagačních
materiálech (image katalog Český ráj, katalog Dovolená v Českém ráji, Infomapa atd.). Tvoří
základ pro internetovou prezentaci a další formy propagace a prezentace (popsáno
v kapitole 4.1).

-

Užší spolupráce a informovanost o připravovaných propagačních aktivitách SČR, Správy
CHKO Český ráj a Geoparku, o. p. s. Spolupráce při distribuci propagačních materiálů SČR,
SCHKO Český ráj a Geoparku, o. p. s.
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-

Rozvinutí spolupráce geoparků na území ERN v oblasti propagace (web, tiskoviny, tvorba
nabídky).

-

Reedice propagační mapy Geopark Český ráj v roce 2017.

-

Intenzivnější využití outdoorových bannerů (2 ks Český ráj – zpátky k přírodě),
internetových bannerů a propagačního videa na propagaci této nabídky.

ČESKÝ RÁJ – PO STOPÁCH ČASU
Hlavní stávající nabídka:
-

Společně s přírodními atraktivitami TOP nabídka regionu.

-

5 zámků se zámeckými interiéry, 23 hradů a zřícenin hradů. To vše v atraktivním přírodním
prostředí s ideálními podmínkami především pro pěší turistiku, ale i pro cykloturistiku.

-

Středověké programy na hradech a zámcích (zámek Dětenice, hrad Kost, hrad Valdštejn
atd.), Středověká krčma a středověký hotel v Dětenicích. Řada dalších kulturních programů
na hradech a zámcích.

-

Významné kulturní akce (Sedmihorské kulturní léto, Jičínské léto, Maloskalské kulturní léto,
Valečovské koncertní léto, Dvořákův festival, Turnovské kulturní léto, Jičínské léto, Léto na
zámku v Lomnici nad Popelkou, Lomnické kulturní léto, Slamák atd.).

-

Městské a venkovské památkové zóny a rezervace.

-

Sakrální památky (kostely, židovské památky, drobné sakrální památky, zvonice atd.).
S touto tematikou je také částečně spojen produkt VALDŠTEJNOVA ZAHRADA
A MARIÁNSKÁ ZAHRADA (barokní komponovaná krajina). Nositeli produktu jsou Město
Jičín a DSO Mariánská zahrada.

-

Turistická nabídka/produkt PO STOPÁCH ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA (dnes garant Město
Jičín).

-

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866 – naučné stezky (Jičínsko, Mnichovohradišťsko),
pomníky, hroby, hřbitovy, válečné muzeum, akce.

-

Technické kulturní dědictví (Metalová stezka Mladá Boleslav, auto-moto, mlýny, vodní
elektrárny, dopravní stavby, bývalé továrny atd.).

-

Historie regionu v muzeích.
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-

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA PRO KAŽDÝ DEN

PO STOPÁCH ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA
www.albrechtzvaldstejna.cz
V současné době již příliš nefunguje motivační hra Po stopách Albrechta z Valdštejna, která
propojuje jednotlivá místa spojená s životem této významné historické postavy (Cheb, Praha,
Heřmanice, Frýdlant atd.). Důvodem ukončení je nezájem turistů o tuto nabídku. Přesto je hra
stále prezentována na internetových stránkách (www.albrechtzvaldstejna.cz). Produkt má
potenciál, který je třeba nastartovat v novém provedení. Jedná se však o časově náročnější
aktivitu, na kterou SČR ani Jičín nemají personální kapacity. Garantem produktu je Město Jičín.
Dnes je produkt tvořen oddělenými nabídkami jednotlivých subjektů a měst. Hlavní turistický
program s touto tematikou nabízí Jičín. Během prázdnin je možné se 1x týdně setkat s osobou
Albrechta z Valdštejna a během turistické sezóny navštívit řadu objektů, které jsou spojeny
s osobou Albrechta z Valdštejna (Valdštejnova lodžie, kostel sv. Jakuba a sv. Ignáce, lipová alej,
expozice Muzea hry Jičín). Významným cílem je i hrobka Albrechta z Valdštejna v Mnichově
Hradišti, či židovský hřbitov v Mladé Boleslavi, kde je pohřben Jakub Baševi, společník a finančník
velkolepých vojenských a stavebních plánů generála Albrechta z Valdštejna. Dále během prázdnin
je možné se 4x setkat s postavou Albrechta z Valdštejna na hradě Valdštejn, na Valdštejnských
slavnostech vína na Hradu a zámku Staré Hrady (13. 9. 2015). K významným akcím patří
Valdštejnské slavnosti a Valdštejnské Vánoce v Jičíně nebo Zámecké slavnosti k poctě Albrechta
z Valdštejna v Mnichově Hradišti (18. – 19. 7. 2015). Chybí provázanost nabídky a její propagace.
PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA PRO KAŽDÝ DEN
Města Turnov, Jičín (Prodloužené víkendy), Semily, Železný Brod připravují na prázdninové měsíce
netradiční prohlídky památek a měst, ukázky řemesel a rukodělné dílny, programy pro rodiny
s dětmi, kulturní akce (koncerty, divadla), sportovní aktivity. Součástí této nabídky jsou pravidelně
se opakující mimořádné kulturní akce a turistické nabídky na některých hradech, zámcích, ve
volnočasových areálech atd. SČR z těchto a dalších nabídek vytváří týdenní program Prázdninová
nabídka pro každý den.
Tento systém, nabídky měst a nabídka SČR, může být pro turistu nepřehledný. Je nutné zvážit, jak
dále s těmito prázdninovými programy pracovat. Zda Prázdninová nabídka SČR nemá být
postavena pouze na akcích, které nejsou součástí nabídky měst, nebo profilovat nabídku za
jednotlivá města tematicky (Železný Brod – sklářství, Turnov – kamenářství atd.).
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Návrhy na rozšíření stávající nabídky a vytvoření nové nabídky Český ráj – po stopách času:
-

Vytvoření plánu interpretace přírodního, kulturního a historického dědictví turistického
regionu Český ráj.

-

Úzká spolupráce s památkovými objekty, muzei a NPÚ při vytváření provázané turistické
nabídky.

-

Vytvoření systému podpory návštěvnosti atraktivit v okrajových částech regionu ve
spolupráci s atraktivitami v centrální části (např. „navštivte zámek v Mnichově Hradišti a
získejte vstup na Sychrov za nižší cenu a naopak“).

-

Napojení na projekt VIA SACRA. Dnes je součástí poutní cesty pouze zámek Mnichovo
Hradiště. Možnost využití Fondu malých projektů ERN. Rok 2017.

-

Zpracovat návrh tematických turistických tras a akcí (sakrální objekty, významné osobnosti,
lidová architektura atd.) včetně tipů na výlety, tematických víkendů, soutěží apod.

-

Rozvoj questingu v turistickém regionu Český ráj s tematikou kulturního dědictví. V roce
2015 realizace questů v Mariánské a Valdštejnově zahradě. V následujících letech
Mnichovohradišťsko, Lomnicko, Dolnobousovsko atd.

-

Vytvořit novou nabídku BAROKO V ČESKÉM RÁJI (barokní stavby, komponovaná krajina
Jičínska, akce na zámku Mnichovo Hradiště, barokní písemnictví v Českém ráji, drobné
barokní památky atd.) – 2016/2017. Možnost zapojení této nabídky do kampaně
CzechTourismu v roce 2017.

Návrhy na rozšíření produktu Po stopách Albrechta z Valdštejna:
-

Provést modernizaci produktu (motivační hry) Po stopách Albrechta z Valdštejna, která
umožní provázat turistickou nabídku i mimo území Českého ráje. V dalším plánovacím
období možnost využití Programů pro příhraniční spolupráci. Do budoucna by garantem
produktu mělo být SČR. Téma je možné propojit s tématem Baroko v Českém ráji.

-

Navázat partnerství s německými městy, která také pracují s nabídkou Albrechta
z Valdštejna. Provázat Valdštejnovu trasu na Burgerstrasse (vytvoření rezervačního
systému).

-

Rozšířit produkt Valdštejnova zahrada s vazbou na další barokní památky regionu. Viz
Baroko v Českém ráji - marketingové téma roku 2017.

Návrhy na rozšíření produktu Prusko-rakouská válka 1866
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-

Během roku 2015 ve spolupráci s partnery (Jičín, Mnichovo Hradiště, Komitét pro udržování
památek z války roku 1866, Královéhradecký kraj atd.) zmapovat aktuální nabídku tématu
Prusko-rakouská válka roku 1866 na území Českého ráje. Zpracovat aktuální, nový produkt
a zajistit jeho propagaci v roce 2016.

Doporučení pro rozvoj propagace turistické nabídky Český ráj – po stopách času:
-

Nabídka bude prezentována ve všech regionálních propagačních materiálech (image
katalog Český ráj, katalog Dovolená v Českém ráji, Infomapa atd.). Jedná se o TOP nabídku
regionu, a proto tvoří základ pro internetovou prezentaci a další formy propagace
a prezentace (popsáno v kapitole 4.1).

-

Intenzivněji využívat outdoorové bannery (2 ks Český ráj – po stopách času, včetně Albrecht
z Valdštejna), internetové bannery a propagační video na propagaci této nabídky a na
propagaci internetových domén.

-

Navázat užší spolupráci s NPÚ, památkovými objekty a muzei regionu při zajišťování
propagace (umístění internetových odkazů, outdoorových bannerů, provázaná propagace
dalších turistických cílů atd.).

-

Navázat spolupráci s rozhlasem a připravit soutěže pro posluchače na téma Pruskorakouská válka 1866 (2016), Po stopách Albrechta z Valdštejna, Baroko v Českém ráji
(2017).

Doporučení pro rozvoj propagace produktu Po stopách Albrechta z Valdštejna:
- Je nutná aktualizace internetových stránek www.albrechtzvaldstejna.cz. Pokud je motivační
hra Po stopách Albrechta z Valdštejna zrušena, je nutné tuto změnu promítnout i na
internetových stránkách (oprava úvodního textu a sekce Po stopách Albrechta
z Valdštejna). V sekci Památky a zajímavosti u některých popisovaných cílů není z textu
jasná vazba na Albrechta z Valdštejna. Je nutná i průběžná aktualizace stránek. Na
internetových stránkách by měl návštěvník získat informace pro turistickou sezónu (kdy
a kde může navštívit Valdštejnovu kancelář v Jičíně, na Valdštejně atd.). Zvážit anglickou
mutaci webu.
-

Pro rozvoj produktu Po stopách Albrechta z Valdštejna by měla být i nadále vydávána
aktualizovaná brožura Po stopách Albrechta z Valdštejna v české, německé, případně
anglické mutaci.

-

Důležitá je společná propagace kulturních programů s vazbou nejen na Albrechta
z Valdštejna během hlavní turistické sezóny.
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ČESKÝ RÁJ – KRAJINA S TRADICÍ
www.regionalniprodukt.cz
Hlavní stávající nabídka:
-

Hlavním produktem této nabídky je REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ. V současné době
je certifikováno 53 potravinářských a řemeslných výrobců. V území funguje několik
prodejen, které nabízejí regionální produkty. Dále je možná exkurze do některých
řemeslných dílen. Garantem produktu je SČR.

-

KAMENÁŘSTVÍ A ŠPERKAŘSTVÍ V ČESKÉM RÁJI (především na Turnovsku). V posledních
letech dochází k oslabování této nabídky v Turnově. Hlavním důvodem dle Regionálního
turistického informačního centra (dále RTIC) Turnov je nezájem řemeslníků o exkurze do
kamenářských a šperkařských dílen a minimální zapojování řemeslníků do propagačních
a prezentačních akcí. Město Turnov se ve venkovní výzdobě a vybavení města neprofiluje
jako město drahého kamene. Turista dnes může zavítat do Návštěvnického centra DUV
Granát, do Muzea Českého ráje v Turnově (o prázdninách ukázky broušení kamenů,
rukodělné dílny v Kamenářském domě) a na základě telefonické domluvy do Brusírny
kamenů Gema. Dále se v červenci ve městě koná jednodenní akce Kámen a šperk. Během
Staročeských trhů v Turnově se koná v sobotu Prodejní výstava drahých kamenů, minerálů,
šperků a fosílií. Současně je otevřena i SUPŠ Turnov. Další nabídka mimo Turnov je tvořena
Votrubcovým lomem a muzeem na Kozákově, mineralogickými expozicemi v muzeích
v Nové Pace, Lomnici nad Popelkou, Železnici, Rovensku p. Tr. a prázdninovou výstavou
drahých kamenů v Lestkově.

-

SKLÁŘSTVÍ (ZA TAJEMSTVÍM SKLA A BIŽUTERIE) se během několika posledních let
vyprofilovalo do silné turistické nabídky, a to především v Železném Brodě a částečně
v Semilech. Nabídka je tvořena expozicemi v muzeích v Železném Brodě, exkurzemi do
sklářských dílen a akcí Skleněné městečko.

-

Pivovarnictví. Součástí turistické nabídky je exkurze do 3 regionálních pivovarů (Nová Paka,
Svijany, Klášter Hradiště), do zámeckého pivovaru v Dětenicích nebo je možno ochutnat
místní pivo na hradu Kost.

-

Rukodělné dílny pro návštěvníky jsou součástí Prázdninových nabídek Semil, Turnova.
Některá muzea nabízejí animační programy pro školy v rukodělných dílnách (např. Muzeum
Českého ráje v Turnově).

-

Venkovská turistika je typická forma turistiky v regionu. Nachází se zde ubytovací zařízení
s menší kapacitou rozmístěná v krajině, je zde řada jízdáren. Region je ideální pro pěší
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turistiku atd. Od roku 2010 byl zaznamenán velký nárůst zájmu o tento způsob trávení
dovolené v Českém ráji. Avšak tato nabídka není komplexně zpracovaná a prezentována.
-

Lidová architektura (muzea, stavby lidové architektury, drobné sakrální památky,
venkovské památkové rezervace atd.).

-

V území se koná řada kulturních akcí, které vycházejí z tradic nebo tradice návštěvníkům
přibližují. Jsou to např. Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi, Skleněné městečko Železný
Brod, Kámen a šperk v Turnově, Staročeské trhy Turnov, Veteránem Českým rájem,
Velikonoce na Dlaskově statku, vánoční trhy atd.

Návrhy na rozšíření stávající nabídky a vytvoření nové nabídky:
-

REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ. I nadále rozšiřovat řady certifikovaných výrobců,
zajišťovat spolupráci s nimi a jejich prezentaci. Zaměřit se na zkvalitnění a rozšíření
prodejen certifikovaných regionálních výrobků v Českém ráji, případně i mimo něj. Provést
kontrolu činnosti prodejen certifikovaných výrobků a dopracovat jejich prezentaci. Alespoň
1 x ročně se s prodejci setkávat.

-

Na základě diskuse s Městem Turnov vytvořit plán dalšího rozvoje produktu Kámen a šperk
v Turnově. Např. rozšířit akce Kámen a šperk v Turnově (např. 14 dnů), zpřístupnit SUPŠ
Turnov během turistické sezóny, vzhled Turnova spojit s drahým kamenem, zapojit
kamenáře a šperkaře do turistické nabídky.

-

Zapojit řemeslnou nabídku do Letní turistické nabídky i v dalších městech (např. Železný
Brod).

-

Vytvořit ve spolupráci s cestovními kancelářemi, muzei a řemeslníky nabídku jednodenních
i vícedenních rukodělných dílen (s dalším doplňkovým programem).

-

Zvážit vytvoření pivní stezky (exkurze po pivovarech).

-

Vypracovat novou turistickou nabídku, která vychází z ovocnářské tradice (sady, moštárna
atd.).

-

Dopracovat téma tradičních pokrmů s vazbou na stravovací zařízení, která tyto pokrmy
nabízejí.

-

Certifikovat služby jako regionální produkt, včetně restaurací.
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Doporučení pro rozvoj propagace turistické nabídky Český ráj – krajina s tradicí:
-

Nabídka by měla být jako téma i nadále prezentována ve všech regionálních propagačních
materiálech (image katalog Český ráj, katalog Dovolená v Českém ráji, Infomapa atd.).

-

Na internetových stránkách dnes není profilace nabídky Český ráj - krajina s tradicí, která
obsahuje venkovskou turistiku (farmy, jezdectví). Z internetových stránek zcela zmizelo
zpracované téma tradiční recepty. Je nutné zpracovat internetovou prezentaci zaměřenou
na venkovskou turistiku.

-

Bylo by vhodné intenzivněji využívat outdoorové bannery (2 ks Český ráj – krajina s tradicí,
včetně Regionální produkt Český ráj), internetové bannery a propagační video na propagaci
této nabídky a na propagaci internetových domén.

Doporučení pro rozvoj propagace produktu Regionální produkt Český ráj:
-

Pravidelně cca 1 x za rok vydávat Katalog regionálních výrobců Český ráj. Předpokládaná
reedice 2016.

-

I nadále zajišťovat aktualizace internetových stránek a Facebooku Regionální produkt.

-

Upravit na internetových stránkách www.regionalniprodukt.cz sekci Kámen a šperk
v Českém ráji. V této sekci je schováno sklářství, které je v současné době silnější nabídkou.
Dále chybí proklik na Facebook. Doporučuji na stránky doplnit i přehled výrobců, kteří jsou
certifikováni jako Mistr tradiční rukodělné tradice, atd. Dále na stránkách popsat systém
krajské, národní a regionální certifikace. Vytvořit anglickou mutaci webu.

-

Na internetových stránkách www.regionalniprodukt.cz vytvořit sekci pro přehled akcí
a trhů, které se v regionu konají, včetně farmářských trhů.

-

Více propagovat e-shop a prodej regionálních výrobků. Např. na facebookových stránkách
Český ráj.

-

Na trzích s řemeslnými výrobky využívat outdoorový banner - www.regionalniprodukt.cz

-

Spolupracovat při označení specializovaných prodejen regionálních výrobků a dílen, které
může turista navštívit.

-

I nadále zajišťovat pravidelné vydávání tiskových zpráv a zajišťovat pravidelnou komunikaci
s partnery (výrobci).
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ČESKÝ RÁJ – POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ
www.ceskyrajdetem.cz
Hlavní stávající nabídka:
-

Turistické cíle zaměřené na rodiny s dětmi (turistické cíle v Jičíně, Hrad a zámek Staré
Hrady, Šťastná země), parní vlak s loutkovým vystoupením, Lesní naučná stezka
v Sedmihorkách atd.

-

Jičín – město Rumcajse a město pohádky (Rumcajsova ševcovna, Muzeum hry, Galerie
Rumcajsův svět Radka Pilaře atd.), festival Jičín – město pohádky, Rumcajs s Mankou
v ulicích Jičína, výlety s průvodcem Za pohádkou do Českého ráje.

-

Pohádkové prohlídky hradů a zámků, programy pro děti v muzeích, prázdninová divadelní
představení, akce pro rodiny s dětmi (pohádkový les, Český ráj dětem, drakiády atd.).

-

Rukodělné dílny pro děti, které jsou součástí Prázdninové nabídky (Muzeum Českého ráje
v Turnově, Železný Brod, Semily atd.).

-

Motivační putování ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE (garant Turnovské památky a cestovní
ruch).

-

Nový produkt ČESKÝ RÁJ VE FILMU A POHÁDCE (garant SČR). Byly zmapovány filmy
a pohádky, které byly natáčeny v Českém ráji. Jsou prezentovány včetně filmových lokací
a doporučených výletů na www.ceskyrajdetem.cz. Činnost Filmové kanceláře Český ráj byla
cca před 2 lety z personálních důvodů zastavena.

Návrhy na rozšíření stávající nabídky a vytvoření nové nabídky:
-

Spolupracovat s jednotlivými turistickými cíli a na internetových stránkách
www.ceskyrajdetem.cz zajistit pravidelnou aktualizaci turistické nabídky zaměřenou na
rodiny s dětmi před turistickou sezónou. Často se jedná o mimořádné nabídky, které jsou
vázány pouze k turistické sezóně.

-

Ve spolupráci s turistickými cíli vytvořit nabídky (tipy na výlety) pro organizované skupiny
dětí a mládeže.

-

Podpořit tvorbu další pohádkové nabídky (včetně pověstí), kterou návštěvník uvidí v reálu.
Řada aktivit již byla realizována v Jičíně (pohádkové sochy, Rumcajs a Manka v ulicích Jičína
atd.).
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-

Užší propojení produktu s festivalem Jičín – město pohádky. Spolupráce s Nadací Jičín
město pohádky atd.

-

Podpořit vznik nových služeb pro rodiny s dětmi (hlídání dětí, herny a dílny pro děti při
muzeích, dětské jídelníčky a koutky pro děti v restauracích, dětská menu, ubytování vhodná
pro rodiny s malými dětmi atd.). Zmapovat stávající služby (certifikace služeb).

-

Podpořit budování dětských hřišť v území a odpočinkových míst na značených trasách pro
děti.

-

Vytvořit počítačové hry pro děti a mládež, které je hravou formou seznámí s regionem
a zdokonalí je v kartografii, zeměpise atd.

-

Na internetových stránkách Český ráj aktualizovat nabídku pro školy.

-

Do této nabídky patří i ČESKÝ RÁJ BEZ BARIÉR. Zpracovat v roce 2015 doporučené výlety
pro rodiny s kočárky a s malými dětmi.

-

Vytvořit questy zaměřené na rodiny s dětmi. V roce 2015 quest v Jičíně.

Návrhy na rozvoj produktu Za pověstmi Českého ráje
-

Zjednodušit metodiky produktu. Pravidelně rozesílat manuál motivační hry Směnárnám,
razítkovacím místům, bonusovým místům.

-

Obnovit označení subjektů zapojených do motivační hry Za pověstmi Českého ráje.

-

Dále pořádat výstavy Za pověstmi Českého ráje, případně zřídit stálou expozici s postavami
z pověstí.

-

Vytvořit mobilní aplikaci produktu Za pověstmi Českého ráje.

-

Vytvořit questy Za pověstmi Českého ráje.

Návrhy na rozvoj produktu Český ráj ve filmu a pohádce
-

Vytvořit pravidelnou průvodcovskou službu Za filmem a pohádkou do Českého ráje (např.
pěší okruh Hruboskalským skalním městem, okruh Vesec - Kost).

-

Vytvořit elektronické tipy na výlety Český ráj ve filmu a pohádkách v roce 2015 (ve formátu
pdf pro internetovou prezentaci).

-

V rámci celorepublikového projektu CzechTourismu „Země jako z filmu“ bude v roce 2015
vyrobena mobilní aplikace s texty, fotografiemi a videi z filmů, které byly natočeny
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i v Českém ráji. Jsou to filmy Jak dostat tatínka do polepšovny, Zlatovláska, S čerty nejsou
žerty, Jára Cimrman ležící, spící a O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Dále částečně
i filmy Tajemství hradu v Karpatech, Princ a Večernice, Kletba bratří Grimů, Lotrando
a Zubejda, Nesmrtelná teta. V rámci reklamní kampaně CzechTourismu bude realizována
on-line inzerce (Google, YouTube, Facebook), kinoreklama, propagace prostřednictvím
sociálních medií (Facebook, YouTube) a vyrobena trhací mapa České republiky s filmovými
místy.
-

V roce 2016 vytvořit mobilní aplikaci Českého ráje i na další filmy, včetně animovaných
pohádek.

-

Průběžně zajišťovat nákup fotografií, videí z hlavních filmů a pohádek pro propagační účely.

-

Pravidelně promítat filmy v letních kinech v regionu (Turnov, Jičín, Mladá Boleslav, Lomnice
nad Popelkou atd.). Vytvořit cyklus v rámci Prázdninové nabídky pro každý den.

-

Pořádat výstavy fotografií, kostýmů z filmů na atraktivních místech regionu.

-

Zajistit prezentaci filmové nabídky na www.cesky-raj.info.

-

V roce 2016 je 45. výročí natočení filmu Princ Bajaja. Zámecký resort Hrubá Skála připravuje
řadu akcí. V tomto roce je film a pohádka hlavním marketingovým tématem i Libereckého
kraje. V letech 2015 a 2016 bude tento produkt hlavním marketingovým tématem i regionu
Český ráj.

-

Obnovení činnosti Filmové kanceláře Český ráj.

Doporučení pro rozvoj propagace Český ráj – pohádková dovolená:
-

Téma Český ráj – pohádková dovolená bude prezentováno ve všech regionálních
propagačních materiálech (image katalog Český ráj, katalog Dovolená v Českém ráji,
Infomapa atd.).

-

Reklamu zaměřit na časopisy určené pro dětské čtenáře a pro maminky.

-

Vytvořit databázi partnerů, kterým bude pravidelně zasílána aktuální nabídka (školy,
cestovní kanceláře a agentury, sportovní organizace atd.).

-

Při zajišťování propagace spolupracovat s Nadací Jičín - město pohádky a s dalšími
turistickými atraktivitami, které nabízejí služby rodinám s dětmi.
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-

Intenzivněji využívat outdoorové bannery (2 ks Český ráj – pohádková dovolená),
internetové bannery a propagační video na propagaci této nabídky a na propagaci
internetové domény.

Doporučení pro rozvoj propagace produktu Za pověstmi Českého ráje:
-

I nadále vydávat Cestoknížky. Nutný dotisk před turistickou sezónou 2015.

-

Opakovaně vydat pohádkové Cestomapy a Bonusové karty (2016).

-

Zajistit výrobu cen do motivační hry Za pověstmi Českého ráje – 2017.

-

Zajistit výrobu prodejných suvenýrů (hrnečky, magnetky, vystřihovánky, karty, pexeso atd.)
s tématem Za pověstmi Českého ráje.

Doporučení pro rozvoj propagace produktu Český ráj ve filmu a pohádce:
-

Prezentovat tento produkt jako nové hlavní téma turistické nabídky Český ráj. Viz kapitola
3.1.

-

Téma Český ráj ve filmu a pohádce bude prezentováno ve všech regionálních propagačních
materiálech (image katalog Český ráj, katalog Dovolená v Českém ráji, Infomapa atd.).

-

Realizace press tripu Český ráj ve filmu a pohádce – 2015.

-

Vydání propagačního letáku s tipy Český ráj ve filmu a pohádce v roce 2015.

-

Rozvoj internetových stránek s touto nabídkou a jejich umístění na www.cesky-raj.info.

-

Vydání průvodce regionem po filmových místech – 2016 (pouze v případě získání grantu).

-

Vyhlášení soutěže „Nafilmuj svůj Český ráj“ (kamerou, telefonem, tabletem).

ČESKÝ RÁJ - RELAXUJ AKTIVNĚ
Hlavní stávající nabídka:
-

Pěší turistika – hustá síť značených stezek propojující turistické cíle, ZLATÁ STEZKA
ČESKÉHO RÁJE (cca 130 km, garant SČR, www.zlatastezka.info), naučné a tematické
stezky, LETNÍ TURISTICKÉ AUTOBUSY (propojují turistické cíle) a další alternativní
doprava. Významné turistické pochody a další sportovní akce.

-

Cykloturistika – hustá síť značených cyklototras, cyklopůjčovny kol a elektrokol, opravny
kol, přeprava kol vlaky a turistickými autobusy.
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-

GREENWAY JIZERA (garant SČR, www.greenway-jizera.cz). Postupně vznikající nabídka pro
cyklisty, vodáky i pěšáky v koridoru řeky Jizery. Rozvoj nabídky půjčoven koloběžek.

-

Provoz LETNÍCH TURISTICKÝCH AUTOBUSŮ (garant Mikroregion Český ráj).

-

Adrenalin (sjíždění řek, horolezectví, ferrata, lanová centra, paragliding, vyhlídkové lety,
potápění, motosport, sportovní agentury a cestovní kanceláře atd.).

-

Relaxace (golf, wellness služby, lukostřelba, rybaření, koupání, vodní turistika, vycházky,
Nordic Walking atd.).

-

Sportovní areály, sportoviště (tenis, minigolf, míčové hry, bowling, squash, ricochet, beach
volejbal, fitness, aerobik atd.).

-

Jezdectví, in-line bruslení, geocaching atd.

-

Aktivní Prázdninová nabídka pro každý den – sportovní a relaxační programy.

-

Zimní sporty (sjezdovky, běžecké tratě, zimní stadiony).

Návrhy na rozšíření stávající nabídky a vytvoření nové nabídky:
-

Rozšíření nabídky instruktorských a průvodcovských služeb (voda, horolezectví, Nordic
Walking, cyklovyjížďky s průvodcem, pěší výlety s průvodcem atd.). Vznik půjčoven
sportovních materiálů (sety pro ferratu atd.).

-

Spolupráce s cestovními kancelářemi při vytváření sportovních nabídek.

-

Terénní exkurze se zástupci firem nabízejících vzdělávací aktivity a outdoorové akce pro
firmy s cílem získat je pro pořádání svých akcí v regionu.

-

Zmapování nabídky pro geocashing.

-

Budování in-line dráhy pro bruslaře.

-

Podpora rozvoje hipoturistiky.

-

Vytváření questů v území pro různé cílové skupiny.

-

Aktualizování studie optimalizace sítě turistických tras a cyklotras.

-

Koordinace budování informačních a navigačních systémů pro bezmotorovou dopravu dle
jednotného manuálu, včetně budování mobiliáře. Postupné vytvoření jednotného
informačního a navigačního systému pro cyklo a pěší.
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-

Využívání QR kódů.

Návrhy na rozšíření stávající nabídky Cykloturistika:
-

Podpora budování dálkových cyklostezek (Greenway Jizera, Mrlina, Cidlina, páteřní trasa
Turnov Jičín) a místních stezek.

-

Vyznačit nové značené cyklotrasy (oblast Jičínska, Novopacka, Kopidlnska, Sobotecka,
Mariánské zahrady atd.).

-

Zmapovat cykloturistické bariéry a zpracovat plán na jejich odstranění, zabezpečit vedení
cyklotras i přes centra obcí (bezpečný průjezd cyklistů, pruhy pro cyklisty).

-

Rozšířit Servisní místa pro cyklisty, certifikace Cyklisté vítáni. Rozvoj půjčoven kol
a elektrokol.

-

Podporovat budování stezek pro terénní cykloturistiku (singltreků).

Návrhy na rozšíření produktu Zlatá stezka Českého ráje:
-

-

Zaměřit se v následujících letech na rozvoj nabídky Zlatá stezka Českého ráje. Navázat
spolupráci s cestovními kancelářemi.
Postupně rekonstruovat poškozené úseky Zlaté stezky Českého ráje, včetně budování
informačních a odpočinkových míst.

Návrhy na zlepšení produktu letní Turistické autobusy:
-

Nutná pravidelná aktualizace a údržba informačních panelů na autobusových zastávkách
Turistických autobusů (garant DSO Český ráj).

Doporučení pro rozvoj propagace Český ráj – relaxuj aktivně:
-

Nabídka Český ráj – relaxuj aktivně bude prezentována ve všech regionálních propagačních
materiálech (image katalog Český ráj, katalog Dovolená v Českém ráji, Infomapa atd.).

-

Intenzivněji využívat outdoorové bannery (2 ks Český ráj – relaxuj aktivně, Turistické
autobusy), internetový banner Relaxuj aktivně a propagační video (Relaxuj aktivně, Zlatá
stezka Českého ráje) na propagaci této nabídky a na propagaci internetových domén.

-

Reedice propagačních trhacích map jednotlivých oblastí byla plánována na rok 2015. Tyto
materiály vytváří provázanou turistickou nabídku regionu. Přesto některá města volí svoji
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cestu, vydávání své trhačky bez návaznosti na provázanou nabídku. Proto dotisk nebude
realizován. Reedice 2016 (dle zájmu turistických informačních center).
-

Pravidelné vydávání tiskových zpráv, vyhodnocování produktu, pravidelná komunikace
s partnery.

-

Spolupráce s cestovními kancelářemi při propagaci adrenalinové a sportovní nabídky.

-

Prezentace nabídky pro geocashing na regionálních internetových stránkách.

-

Výroba propagačního materiálu ZLATÁ STEZKA ČESKÉHO RÁJE – 2016/2017

-

Pravidelná propagace TURISTICKÝCH AUTOBUSŮ (garant DSO Český ráj) – výroba plakátu
a jízdních řádů. Dále jsou Turistické autobusy propagovány v Turistických novinách Český
ráj. V roce 2015 bude vyroben outdoorový banner Turistické autobusy. V průběhu dalších
let zajistit výrobu dalších bannerů a jejich rozmístění v terénu na místech s velkou
koncentrací návštěvníků.

Doporučení pro rozvoj propagace produktu Greenway Jizera
-

V roce 2015 bude vyroben outdoorový banner Greenway Jizera. Umístit bannery na
turistickou sezónu v území na frekventované lokality (most přes Jizeru na Greenway Jizera
atd.).

-

Reedice propagačního letáku Greenway Jizera – dotisk 2016.

-

Zajistit průběžnou aktualizaci Facebooku Greenway Jizera a umístění odkazu na internetové
stránky www.grenway-jizera.cz.

ČESKÝ RÁJ BEZ BARIÉR
www.ceskyrajbezbarier.cz
Hlavní stávající nabídka:
V minulých letech proběhlo zmapování turistických cílů a případných tras pro osoby se sníženou
pohyblivostí (vozíčkáři, rodiny s dětmi a kočárky, senioři atd.). Byly vytvořeny internetové stránky
www.ceskyrajbezbarier.cz. Význam této cílové skupiny je především v tom, že může do regionu
přijíždět mimo hlavní sezónu a tím pomoci při prodloužení turistické sezóny.
Návrhy na vytvoření nové nabídky a rozšíření stávající nabídky:
-

Zajistit rozvoj produktu ve spolupráci s partnery v území. V roce 2015 se uskuteční Fórum
cestovního ruchu na toto téma.
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-

Vyznačit trasy pro osoby se sníženou pohyblivostí.

-

Zajistit stavební úpravy na trasách určených pro osoby se sníženou pohyblivostí.

-

Zmapovat bariéry a zpracovat plán na jejich odstranění (v objektech i v terénu).

-

Zlepšit přístup na turistické cíle a do služeb cestovního ruchu pro osoby se sníženou
pohyblivostí.

-

Připravit programové balíčky pro tyto cílové skupiny.

-

Vytvořit questy pro tyto cílové skupiny.

Doporučení pro rozvoj propagace:
-

Výroba propagačního letáku Český ráj bez bariér s tipy na výlety, 2015.

-

Vytvoření výletů ve formátu pdf Český ráj bez bariér, 2015.

-

V roce 2015 připravit press trip na téma Český ráj bez bariér, 2015.

-

Umístit internetové bannery Český ráj bez bariér na partnerské webové stránky.

-

Průběžně aktualizovat a rozšiřovat informace na internetových stránkách pro tyto cílové
skupiny. Vytvořit sekci pro seniory.

46

6.

NÁVRHY DALŠÍCH PROJEKTŮ

Níže jsou popsány další projekty na rozvoj turistické nabídky a její propagace. Projekty vycházejí ze
Střednědobého plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji 2012 –
2017 a nejsou popsány v předchozím textu.
Projekty vhodné pro financování z Programu pro příhraniční spolupráci:
-

Celoroční poznávací soutěž „Znáte své partnerské město?“, zaměřená na obyvatele
partnerských měst v zahraničí (na webech partnerských měst) – cena/odměna vždy pobyt
v partnerském městě v ČR. Reciproční nabídka pro partnerská města.

-

Vydání společného vícejazyčného propagačního materiálu, outdoorových bannerů, rollapů,
internetových bannerů „Nakoukněte k sousedům“. Představení vybraných atraktivit
a turistické nabídky z jednotlivých oblastí a zajištění propagace těchto nabídek
v jednotlivých zemích prostřednictvím tištěné, outdoorové i internetové reklamy. Distribuce
materiálu na všech uvedených atraktivitách a v IC celé oblasti. Projekt by podpořil
spolupráci mezi jednotlivými turistickými cíli (vzájemná propagace).

-

Spolupráce s organizovanými skupinami se zájmem o cestování v Německu (hlavně Sasko),
Polsku. Vzájemná propagace území mezi členy skupin. V případě úspěchu rozšíření na další
země.

Další projekty:
-

Vytvořit projekt na uživatelské hodnocení služeb cestovního ruchu cestou marketingových
nástrojů.

-

Zpracovat místní ukazatele rozvoje cestovního ruchu (hodnocení přínosu rozvoje
cestovního ruchu pro Český ráj a zdejší obyvatele).

-

Pokračovat ve zpracování společné Vize rozvoje území Českého ráje.

-

Zajistit průzkum potřeby prodloužení sezóny z hlediska provozovatelů ubytovacích
a stravovacích zařízení a atraktivit v Českém ráji - v rámci diplomové nebo bakalářské
práce.
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