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1.  HLAVNÍ SMĚRY PROPAGACE A PREZENTACE 

REGIONU 

1.1. 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.“  

Návrh hlavních marketingových cílů propagace a prezentace regionu: 

 Udržování jednotného image turistického regionu Český ráj.  

 Zefektivnění propagačních aktivit regionu (minimální náklady s maximálním účinkem  

na návštěvníka). 

 Dosažení celkového zvýšení návštěvnosti regionu především v doposud méně navštěvovaných 

oblastech a podpoření zájmu návštěvníků o mimosezónní období s maximálním využíváním 

nástrojů propagace. Prodloužení délky pobytu návštěvníka.  

 Tvorba (motivovat k tvorbě) provázané turistické nabídky regionu (produkty, programy, služby) 

zaměřené na cílové skupiny návštěvníků. 

 Zkvalitnění poskytovaných informací o provázané turistické nabídce (v informačních centrech,  

u poskytovatelů služeb, na turistických atraktivitách, v terénu). 

Motto (slogan) regionu: 

Motto regionu, které bylo používáno i v minulých letech: 

„Příroda, historie, aktivní turistika“ 

Návrh nového sloganu: 

„Zažijte ráj“ 



 

 

  

1.2. NÁVRH CÍLOVÝCH SKUPIN  

Exkurzionisté (návštěvníci přijíždějící do regionu na 1 den) 

 tuzemští návštěvníci aktivně poznávající region, 

 zahraniční exkurzionisté (jednodenní výlety z Prahy), 

 místní obyvatelé.  

Turisté (návštěvníci, kteří v regionu stráví více jak 1 den) 

 tuzemské a zahraniční rodiny s menšími dětmi,  

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

(relaxace, poznávání přírodního a kulturního dědictví území), 

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

dovolenou, 

 mladí lidé hledající zážitek, 

 tuzemští i zahraniční senioři (exkurzionisté i turisté). 

Zdrojové země, zdrojové oblasti 

Hlavní cílovou skupinou pro turistický region Český ráj je český návštěvník. 

Hlavními zdrojovými oblastmi České republiky jsou především okresy Praha, Semily a Liberec. Je nutné 

zvýšit propagaci i v jiných částech České republiky, a to především v Královéhradeckém, Libereckém  

a Středočeském kraji. 

Hlavními zdrojovými zeměmi pro Český ráj jsou Německo, Nizozemí, Polsko. V dlouhodobější perspektivě 

se dá uvažovat i o Rusku a Slovensku. Přibývá i francouzsky hovořících návštěvníků. 

Formy cestovního ruchu 

Ze všech dostupných šetření vyplývá, že do Českého ráje přijíždí tuzemští i zahraniční návštěvníci  

za jedinečnou přírodou a kulturními památkami, relaxací spojenou se zdravým životním stylem (venkovská 

turistika) a aktivní dovolenou. Ve srovnání s ostatními regiony Český ráj vyniká zájmem návštěvníků o pěší 

turistiku. Proto by se měl region na tyto formy cestovního ruchu v přípravě turistické nabídky zaměřit.  

Jde především o poznávací turistiku (přírodní a kulturní dědictví), venkovskou turistiku (relaxace, zdravý 

životní styl, tradice) a aktivní dovolenou spojenou částečně s relaxací (pěší turistika, cykloturistika, 

wellness). V dlouhodobém horizontu je důležité mít připravenu nabídku pro seniory.  



 

 

  

1.3. Hlavní témata turistické nabídky pro 2009 – 2011 

 Dovolená s dětmi - rozvoj nabídky pro rodiny s dětmi - Za pověstmi Českého ráje, Za pohádkou  

do Českého ráje, festival Jičín město pohádky atd., 

 Po stopách historie - hrady, zámky, muzea, židovské památky, sakrální památky, archeologie, lidová 

architektura, technické památky, osobnosti, Po stopách Albrechta z Valdštejna, válka 1866, kulturní 

akce atd., 

 Toulky přírodou – skalní města, další přírodní atraktivity, malebná krajina (např. Mariánská  

a Valdštejnská zahrada), vyhlídková místa, Geopark Český ráj, naučné stezky atd., 

 Aktivní odpočinek - aktivní dovolená a relaxace v Českém ráji – cykloturistika (Greenway Jizera), 

pěší turistika (Zlatá stezka Českého ráje), letní turistické autobusy, vodní sporty, adrenalinové 

sporty pro mladé, zdravý životní styl, relaxace, wellness atd.,  

 Tradice v Českém ráji – řemeslná a umělecká tradice (sklářství, kamenářství, šperkařství), exkurze 

do řemeslných dílen, pivovarů, elektráren, Regionální výrobky Český ráj, venkovská turistika, lidová 

architektura, kulturní akce atd. 

Tato hlavní témata by měla být propagována všemi nástroji marketingového komunikačního mixu, které 

jsou popsány v následující kapitole. 

Další připravovaná témata: 

Český ráj bez bariér 

– vytvoření turistické nabídky pro seniory, hendikepované, rodiny s kočárky atd. 

Stávající významná turistická nabídka: 

Sezónní turistické autobusy (DSO Český ráj). 



 

 

  

2.  MARKETINGOVÝ KOMUNIKAČNÍ MIX  

PRO TURISTICKÝ REGION ČESKÝ RÁJ 

Při tvorbě marketingového plánu propagace a prezentace regionu byla použita stejná skladba 

marketingového komunikačního mixu, která byla použita v marketingové studii z roku 2002. Pouze byla 

rozšířena o kapitolu publicita. 

Hlavní nástroje marketingového komunikačního mixu: 

 reklama, 

 osobní prodej, 

 podpora prodeje, 

 interní reklama, 

 vztahy s veřejností a publicita, 

 přímá marketingová komunikace, kooperativní propagace. 

2.1. REKLAMA 

2.1.1. TIŠTĚNÁ REKLAMA  

2.1.1.1. PLACENÁ INZERCE V NOVINÁCH, ČASOPISECH, KNIŽNÍCH PRŮVODCÍCH 

 Inzerci v odborných časopisech (C.O.T. Business, Travel Profi) doporučuje omezit na minimum. 

 Koordinovaná inzerce všech partnerů v území (včetně služeb CR) v propagačních katalozích  

a časopisech - např. Perly ČR, Eurobeds, Relax, Bohemia Prag Journal, Welcome in Prague, 

Willkome in Prag, Jorma – Publishing House – Herd of Europe, TIM. 

 Reklama nově vytvořené nabídky ve specializovaných časopisech pro ženy (týdeníky Květy, Vlasta, 

Story, Tina, Katka, Chvíle pro tebe, Reflex, Blesk pro ženy a deník Rytmus života), na turistiku  

a cestování (Turistika, Cykloturistika - aktivní dovolená), Lidé a země, Geo, Koktejl, National 

Geographic (informace o geoparku), na děti (např. Pastelka, Mateřídouška, Ohníček), učitele 

(Učitelské noviny) a na muže (program Technické památky). 

 Inzerce v celostátních denících – např. Mladá fronta Dnes, Blesk a deníky Bohemia (závěry 

Monitoringu návštěvníků v turistických regionech České republiky, GfK Praha, s.r.o., 2006). 



 

 

  

 Zajistit reklamu ve vagonech pražského metra. 

Výše popsané reklamní akce je možné realizovat při získání dotace, grantu. 

2.1.1.2. TIŠTĚNÉ REGIONÁLNÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY  

V této kapitole jsou popsány propagační a informační materiály, které by měly tvořit základní řadu 

propagace turistické nabídky Český ráj. Ve všech materiálech by měly být popsány základní témata 

turistické nabídky (viz kapitola 1.3.). Na ně budou navazovat produktové propagační materiály. Návrh 

vydávání dalších propagačních materiálů jednotlivých turistických produktů viz kapitola 3. 

Propagační a informačně propagační materiály (distribuovány převážně na veletrzích CR): 

 Nový image propagační materiál regionu Český ráj pro domácí a zahraniční trh - distribuce  

na českých a zahraničních veletrzích CR, 

 Infomapa Český ráj – propagační a informační mapa pro veletrhy cestovního ruchu se základním 

přehledem turistické nabídky (témat) – na něj navazuje katalog Dovolená s podrobnějšími 

informacemi, 

 katalog Dovolená v Českém ráji – katalog podrobnější turistické nabídky a služeb CR (především 

ubytovacích zařízení) - na veletrhy CR, 

 Kalendář TOP akcí – přehled regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí – distribuce 

na českých veletrzích CR a v území, 

 grafické rolety pro prezentaci na veletrzích, výstavách. 

Součástí základního systému propagace je i DVD Český ráj, které bude obsahovat propagační šot Český ráj 

a základní řadu regionálních propagačních materiálů. 

Informační materiály pro snadnou orientaci návštěvníka v nabídce (distribuovány převážně v území): 

 Turistické noviny Český ráj – základní manuál pro návštěvníka regionu (obsahuje podrobné 

informace o nabídce jednotlivých témat – prodejní materiál – jeho distribuce především v hlavní 

turistické sezoně v regionu, 

 plakáty aktuální TOP Český ráj – distribuce na turistické atraktivity – cílem je motivace návštěvníků 

k návštěvě dalších oblastí a jejich atraktivit, 

 mapy turistických oblastí s tipy na výlety a přehledem turistické nabídky dané oblasti – 

distribuováno především v IC a v ubytovacích službách, 



 

 

  

 šanon Český ráj – s podrobným přehledem turistické nabídky – distribuováno na IC, turistické 

atraktivity, na ubytovací zařízení. V rámci projektu zajistit výrobu desek a pravidelně vytvářet 

aktuální nabídku na internetových stránkách regionu. Každý ubytovatel si tuto nabídku může 

průběžně vytisknout a umístit do šanonu (elektronická kniha turistické nabídky Český ráj), 

 samolepky, které propagují internetové stránky regionu. 

2.1.2. REKLAMNÍ PŘEDMĚTY  

 Výroba suvenýrů k jednotlivým produktovým nabídkám. 

 Výroba typického suvenýru pro Český ráj. 

2.1.3. ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ REKLAMA  

 Pokračovat ve spolupráci s rozhlasem (Český rozhlas, F1, RCL, Jizera, Metuje, 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, Dobré ráno. 

 Vybudovat panorama kameru pro vysílání na ČT. 

 Vyrobit krátký TV reklamní šot (cca 3 min.) o Českém ráji, který by se promítal na všech 

prezentačních akcích regionu – DVD Český ráj. 

2.1.4. INTERNETOVÁ REKLAMA  

 Dokončení přestavby internetové prezentace regionu Český ráj. Vytvoření rezervačního systému. 

 Vytvoření bannerů, ikon, které lze poskytnout partnerům. 

2.1.5. VENKOVNÍ REKLAMA  

 Postupná obměna a pravidelná údržba informačně-navigačního systému pro turisty (turistické 

mapy, rozcestníky). 

 Vybudování informačního a navigačního systému pro motoristy s provázaností na parkoviště  

a na TIM (hnědé dopravní značení). 



 

 

  

 Budování naučných stezek k produktům (Za pověstmi Českého ráje, Rakousko-pruská válka atd.) 

s provázaností na další turistické nabídky. 

 Ve městech s turistickým potenciálem vytvořit informační cedule k turisticky významným objektům. 

 Je nutné zajistit výrazné označení subjektů, které jsou zapojeny do produktů Za pověstmi Českého 

ráje a Po stopách Albrechta z Valdštejna.  

 Je nutné řešit problematiku infoboxů. Ve většině míst neplní svou funkci. Je třeba zajistit 

softwarové propojení infoboxů s web stránkami regionu dle vzoru Turnova. 

2.2. OSOBNÍ PRODEJ  

2.2.1. VÝSTAVY A VELETRHY   

Zdrojové země pro Český ráj jsou Německo, Holandsko, Polsko a perspektivní je i Slovensko.  

 Účast na zahraničních veletrzích v Berlíně, Lipsku, Utrechtu, Poznani nebo Varšavě, Bratislavě. 

 Účast na českých veletrzích a výstavách v Praze, Brně, Jablonci n. N. (omezeně), Lysé n. L., Ostravě, 

Plzni, Hradci Králové, Pardubicích. 

Na jednotlivé veletrhy je nutné připravit novou nabídku – staronové téma.  

Např.  pro české veletrhy: rok 2010 – Greenway Jizera a Zlatá stezka Českého ráje 

    rok 2011 – Český ráj bez bariér. 

 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. 

Poznámka: Názvy veletrhů - Vakantiebeurs Utrecht, CMT Stuttgart, CBR Mnichov, ITB Berlín, Vacances 

Brusel, Regiontour Brno, Holiday World Praha, Tour Salon Poznaň, TUC Lipsko, Slovakiatours Bratislava atd. 



 

 

  

2.2.2. PREZENTACE TURISTICKÉ NABÍDKY V JINÝCH ZAŘÍZENÍCH  

 Prezentace regionu v Informačním centru regionů na Staroměstském náměstí v Praze, 

v informačním centru Středočeského kraje, v IC v Krkonoších atd. 

 Distribuce propagačních materiálů na pražských hotelích. 

2.3. PODPORA PRODEJE  

2.3.1. FAM TRIPY 

 Pořádaní fam tripů ve spolupráci s Czechtourism, k jednotlivým novým nabídkám regionu. 

2.3.2. DISTRIBUCE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ  

MIMO ÚZEMÍ ČESKÉHO RÁJE 

 Prezentační akce (umístění propagačních materiálů, grafických rolet) regionu Český ráj v IC 

Středočeského kraje, v IC Vrchlabí atd. 

 Pravidelná distribuce propagačních materiálů na zahraniční zastoupení Czech Tourismu do Belgie, 

Francie, Izraele, Irska, Itálie, Maďarska, Německa (Berlín, Mnichov), Nizozemí, Polska, Rakouska, 

Ruska, Slovenska, Velké Británie atd. 

 Zasílání propagačních materiálů na veletrhy a výstavy (vlastní účast regionu nebo partnerů kraje, 

Granát, Czech Tourism, města, partnerská IC, družební města) - Vakantiebeurs Utrecht, Stuttgart, 

CBR Mnichov, ITB Berlín, Ferienmesse Vídeň, Vacances Brusel, Regiontour Brno, Holiday World 

Praha, Tour Salon Poznaň, TUC Lipsko, Slovakiatours Bratislava, regionální výstavy Hradec Králové, 

Jablonec n. N., Ostrava, Lysá nad Labem, Jelení Gora, Gorlitz, workshop Madi Praha, Drážďany, 

Londýn, Mobil salon České Budějovice atd. 

 Ve spolupráci s DUV Granát distribuce materiálů na jejich prodejny i mimo Český ráj. 

 Pravidelná distribuce propagačních materiálů na IC v ERN, do okolních regionů a do Prahy. 

2.3.3. TISKOVÉ KONFERENCE V  ZAHRANIČÍ 

 Dle možností ve spolupráci se silnými partnery (města, podnikatelské subjekty). 



 

 

  

2.3.4. OSTATNÍ FORMY 

 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.).  

 Vytvořit dárkové certifikáty (možnost zakoupení produktu jako dárku pro někoho). 

 Využívat jako ceny volné vstupenky na atraktivity. 

 Na všech významných kulturních a sportovních akcích (Valdštejnské slavnosti, Kámen a šperk, Český 

ráj dětem, Celostátní sraz cyklistů, pohádkový les, Středověký jarmark, Svatováclavská jízda v Mladé 

Boleslavi) prezentovat turistické produkty a turistickou nabídku. V některých případech je možné  

na akci mít samostatný stánek. 

2.4. INTERNÍ REKLAMA  

 V IC Českého ráje s celoročním provozem (Semily*, Turnov, Železný Brod, Jičín, Sobotka, Mladá 

Boleslav, Mnichovo Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami) i sezónním 

provozem (Bozkov, Prachovské skály, Kněžmost, Malá Skála, Věžák, Tábor, Arboretum Bukovina) 

informovat o celkové nabídce regionu (zajištěna pravidelná setkávání a školení pro pracovníky  

a brigádníky v IC). 

 Zlepšit systém distribuce propagačních materiálů na příslušná IC, turistické atraktivity a služby. 

Vytvořit objednávkový systém přes internet. 

 Zlepšit spolupráci s turistickými atraktivitami. Na jednotlivých místech by měl návštěvník získat jak 

ústní, tak písemnou (propagační materiál, informační panely) informaci o další nabídce regionu.  

 Také v ubytovacích službách by měl návštěvník obdržet nabídku celého regionu.  

 Zajišťovat pravidelné proškolení pracovníků turistických atraktivit a ubytovacích služeb o aktuální 

turistické nabídce regionu. 

 Musí být na každou sezonu zpracován aktuální manuál pro návštěvníka, který umožní rychle se 

zorientovat v turistické nabídce území. Manuál musí mít návštěvník možnost získat  

na internetových stránkách regionu a v tištěné podobě (např. turistické noviny, šanon – viz kapitola 

2.1.1.2.), který je distribuován přímo v území. 

*Tučně vyznačena jsou IC, která jsou certifikována Czechtourismem. 

 



 

 

  

2.5. VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ (PR) + PUBLICITA 

2.5.1. INFORMOVANOST MÍSTNÍCH OBYVATEL,  

SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

 Pravidelné vydávání tiskových zpráv o činnosti SČR, prezentace na tiskových konferencích.  

 SČR a jednotlivá IC musí uveřejňovat pravidelné články v místním a regionálním tisku o své činnosti. 

Vytvoření pravidelné rubriky v tomto tisku (Hlasy a ohlasy Turnovska atd.). 

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

 Spolupráce s partnery a zkvalitnění jejich informovanosti prostřednictvím pracovních skupin 

(marketingová skupina, projektová skupina, podnikatelská skupina, pracovní skupina Regionálních 

výrobců Český ráj). 

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

 Spolupracovat se školami (poskytnout propagační materiály pro výuku, spolupodílet se  

na znalostních soutěžích). 

 I nadále pravidelně pořádat Fórum cestovního ruchu (min. 2x ročně), které je určeno pro zvýšení 

informovanosti podnikatelského a neziskového sektoru. 

 I nadále zajištění činnosti pracovních skupin (marketingová skupina, projektová skupina, regionální 

výrobky) a nastartování činnosti pracovní skupiny, která bude tvořena podnikateli v CR. 

 Oceňování nejlepších spolupracovníků, partnerů, podnikatelů turistického regionu Český ráj. 

2.5.2. PRŮZKUMY, ŠETŘENÍ  

Doporučené aktivity: 

 Provádět pravidelně monitoring návštěvníků v turistických regionech (profil návštěvníka, sčítání 

turistů). 

 Pravidelně sledovat vývoj návštěvnosti v IC (dle jednotné metodiky) na turistických atraktivitách 

regionu za každý kalendářní rok. 

 Pravidelně sledovat vztah místních obyvatel k rozvoji cestovního ruchu. 

 Ve spolupráci s ubytovateli provést dotazníkové šetření hostů (profil návštěvníka). 



 

 

  

 Pravidelné vyhodnocování účinnosti jednotlivých produktů a propagačních aktivit (účast  

na veletrzích CR). 

 Pravidelně získávat údaje o sčítacím bodu na Malé Skále od KÚ Liberec.  

 Pravidelně získávat a vyhodnocovat statistická šetření, která provádí Czech Tourism. 

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

2.5.3. PUBLICITA 

 Pravidelné rozesílání tiskových zpráv ministerstvům, kraji, agentuře Czech Tourism, partnerům.  

 Pravidelné zasílání tiskových zpráv novinám, rozhlasovým stanicím, TV. Vytvoření společného 

adresáře. 

 Uveřejňovat informace o nabídce regionu v měsíčníku Krkonoše. 

 Zpracovávat články pro časopisy a noviny s mimořádnou nabídkou (příběhem), které zdarma 

otisknou. Zaměřit se na tematické časopisy dle cílové skupiny, kterou chceme oslovit. 

V následujících letech se především zaměřit na podporu mimosezony. 

 Pro rozvoj projektu Za pověstmi Českého ráje (se zaměřením na organizované skupiny dětí  

a mládeže) připravovat soutěže do dětského časopisu a připravit články do Učitelských novin. 

 Rozvinout spolupráci s Nadačním fondem Jičín – město pohádky a využít jejich zkušenosti  

a kontaktů. 

 Na základě spolupráce s okolními regiony uveřejňovat v jejich novinách informace o nabídce 

Českého ráje (Turistické noviny Český sever, Turistické noviny Krkonoše, Krajánek, měsíčník 

Liberecký kraj, Listy Liberecka atd.). 

 Získat pro aktivity SČR významné osobnosti a zajistit s nimi rozhovor o destinaci (včetně jeho foto). 

 Připravit znalostní soutěž před sezónou (březen/duben) do rozhlasu se zaměřením na turistickou 

nabídku mimo hlavní sezonu.  

 Uveřejňovat všechny úspěchy, nápady, zlepšení, které jsou prospěšné pro region, ve sdělovacích 

prostředcích a na internetu. 

 Prezentace činnosti SČR, IC a dalších partnerů na seminářích, výstavách.  

 Zabezpečit, aby pracovníci na všech úrovních vykonávali pro PR maximum. 

 Prohlubovat vědomí u pracovníků IC (MÚ), že jsou součástí SČR. 

 Spolupracovat se školami (poskytnout propagační materiály pro výuku, spolupodílet se  

na znalostních soutěžích, poskytovat podklady pro diplomové práce, přednášky na VŠ). 



 

 

  

 Využívat pravidelné relace v televizi a rozhlase, využívat návštěv významných osobností. 

 Uveřejňovat články do Mezinárodního a regionálního infobulletinu Czechtourism a Kudy z nudy. 

 Je nutné rozvinout spolupráci s jednotlivými nakladatelstvími (včetně zahraničních), která vydávají 

průvodce a mapy, a zajistit uveřejňování aktuálních turistických nabídek. 

2.6. PŘÍMÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE  

 Vytvořit adresáře CK, CA, s kterými již byla navázána spolupráce, např. na veletrzích. 

 Využít adresáře zahraničních touroperátorů ve spolupráci s českými centry v zahraničí.  

 Vytvořit databáze jednotlivých cílových skupin zaměřených na určitou turistickou nabídku  

(např. pro školní pobyty, kluby seniorů, sportovní kluby). 

 Vytvořit databázi pražských hotelů, kterým je možné nabídnout jednodenní výlety pro jejich hosty 

do Českého ráje. Výlety připravit s partnery (hotel Kavka, CA Discovery outdoor atd.) 

 Všem výše popsaným partnerům pravidelně zasílat aktuální nabídku. 

2.7. KOOPERATIVNÍ PROPAGACE  

 Spojit propagaci produktu Za pověstmi Českého ráje s propagací Šťastné země a akce Jičín – město 

pohádky. 

 Rozvinout spolupráci s CK Czech Paradise Jičín, sportovními agenturami a velkými hotely. 

 Dále pokračovat ve spolupráci s DUV Granát (veletrhy a výstavy v zahraničí, distribuce propagačních 

materiálů Českého ráje v prodejnách Granátu v turistických centrech – Praha, …). 

 Rozvinout spolupráci s okolními regiony (např. spolupráce s Krkonošemi – při zakoupení skipasu 

v létě volný vstup do turistické atraktivity v Českém ráji). 

 Spolupracovat s Frýdlantem a dalšími městy při propagaci produktu Po stopách Albrechta  

z Valdštejna. 

 

 

3.  SYSTÉM PROPAGACE JEDNOTLIVÝCH TÉMAT 

TURISTICKÉ NABÍDKY REGIONU 



 

 

  

3.1. TURISTICKÁ NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI  

- DOVOLENÁ S DĚTMI 

Cílová skupina 

Hlavní cílovou skupinou: česká rodina s menšími dětmi (do 10 let), dále slovenská a částečně polská rodina. 

Vedlejší cílové skupiny: organizované skupiny dětí a mládeže. 

Sezona nabídky 

Hlavní cílová skupina je převážně vázána na prázdniny a víkendy. 

Současná hlavní nabídka 

 Šťastná země, možnost výletů parním vlakem, NS u Sedmihorek, Jičín – ševcovna, Muzeum hry Jičín, 

Galerie V. Čtvrtka (probíhá rekonstrukce), Staré Hrady, Muzeum panenek a medvídků, Výletní areál 

Pěnčín, 

 Za pověstmi Českého ráje, sbírání pohlednicových kartiček s pověstmi na hradech a zámcích, 

 kulturní akce - Jičín město pohádky, Český ráj dětem – zahájení turistické sezóny, pohádkový les, 

Slavnosti slámy. 

Další nabídka 

 Obecná nabídka, kterou návštěvník využívá – hrady, zámky, zříceniny, procházky skalními městy, 

lanová centra, vodní sporty atd.



 

 

  

 

Návrhy na vytvoření nové nabídky a rozšíření stávající nabídky 

 Vytvoření nové nabídky (Za pohádkou do Českého ráje), která bude úzce propojena s produkty  

Za pověstmi Českého ráje a festival Jičín město pohádky. Tato nabídka by měla atraktivní formou 

přiblížit návštěvníkovi pohádky a dětské filmy, které byly natočeny v Českém ráji. V první fázi 

proběhne zmapování a vytvoření nabídky na internetových stránkách. 

 Vytvoření nabídky pro maminky na mateřské dovolené. Týdenní (mimo prázdniny) a víkendové 

pobyty s rukodělnými dílnami (např. využití sklářských technik). 

 Vytvoření nabídky (tipů na výlety) pro organizované skupiny dětí a mládeže. 

 Vybudování NS vycházejících z produktu Za pověstmi Českého ráje (umístění postaviček 

v exteriéru). 

 Vybudování pohádkové nabídky v reálu – viz studie Vítejte v pohádce - Město Jičín. 

 Oživení Rumcajsovy a Cipískovy stezky. 

 Užší propojení produktu s festivalem Jičín – město pohádky. Spolupráce v propagaci nabídky  

pro rodiny s dětmi. 

 Vznik nových služeb (hlídání dětí, herny a dílny pro děti při muzeích, dětské jídelníčky a koutky  

pro děti v restauracích, dětská menu atd.), 

 Vybudování dětských hřišť v území a vybavení odpočinkových míst na značených trasách pro děti. 

 Vytvořit počítačovou hru pro děti a mládež, která je hravou formou seznámí s regionem a zdokonalí 

je v kartografii, zeměpise atd. 

 Zmapovat dětská hřiště v regionu a nabídky služeb pro děti (ubytování, stravovací služby atd.). 

Komunikační mix 

Reklama - tištěné materiály 

Dovolená s dětmi bude prezentována ve všech regionálních propagačních materiálech (image materiál, 

Dovolená, Infomapa atd.).  

Pro rozvoj produktu Za pověstmi Českého ráje bude zajištěno: 

 pravidelné vydávání Cestoknížky (dle stavu skladu), sborníku pověstí, 

 každoroční vydávání aktuální vložky do Cestoknížky (obsahuje manuál hry, aktuální seznam 

bonusových míst, výletních míst, směnáren), 



 

 

  

 vydávání certifikátu a odměn pro účastníky hry (pohlednice, štítky na hole, samolepky, odznak, 

klíčenky, pexeso …), bonusová karta – dle stavu skladu,  

 každoroční vydávání samolepek na bonusové karty, 

 vydávání pohlednicových karet, 

 výroba prodejných suvenýrů (hrnečky, magnetky, vystřihovánky, karty, pexeso atd.) nejen 

s tématem Za pověstmi Českého ráje. 

 Zvážit vydání vázané knihy Pověsti Českého ráje. 

Reklama v časopisech určených pro dětské čtenáře a pro maminky  

 spolupráce s Nadací Jičín město pohádky. Tuto spolupráci rozvinout pro zajištění reklamy a publicity 

i v dalších médiích. Zaměřit se i na Učitelské noviny. 

Venkovní reklama  

 Označit subjekty zapojené do motivační hry Za pověstmi Českého ráje. 

 Využít informační systémy (informační panely) značených turistických tras v území. 

Internet  

 vytvoření prezentace tématu na internetových stránkách regionu, 

 vytvoření počítačových zábavných her na internetových stránkách regionu, 

 umístění manuálu Za pověstmi Českého ráje na stránky regionu, 

 obousměrné odkazy na jiné internetové stránky, které jsou zaměřeny na rodiny s dětmi, 

 vytvoření stránek pro školy. 

Osobní prodej, podpora prodeje – veletrhy, výstavy, fam tripy a press tripy 

 propagace na všech českých výstavách a veletrzích a na veletrhu v Polsku (Slovensku), 

 prezentace nabídky v družebních městech v Polsku a na Slovensku (příprava společných projektů  

do česko-polských programů EU). 

Vztah s veřejností a publicita 

 pravidelné vydávání tiskových zpráv, vyhodnocování produktu, pravidelná komunikace s partnery 

Direkt mailing 



 

 

  

 vytvoření databáze partnerů, kterým bude pravidelně zasílána aktuální nabídka (školy, CK, CA, 

sportovní organizace atd.). 

Kooperativní spolupráce 

 spolupráce a společná propagace s agenturami a turistickými atraktivitami, které nabízejí služby 

rodinám s dětmi. 

Garanti 

 Propagace celého tématu – SČR 

 Za pověstmi Českého ráje – MIS Turnov ve spolupráci se SČR 

 Jičín město pohádky, Vítej v pohádce – Město Jičín 

 Za pohádkou do Českého ráje (vznik nové filmové nabídky) – SČR 

Způsob financování 

 Cíl 3 česko/polský program, 

 FMP Euroregion Nisa, 

 města, podnikatelské subjekty. 

 

3.2. ROZVOJ NABÍDKY VYCHÁZEJÍCÍ Z HISTORICKÝCH  

A KULTURNÍCH ATRAKTIVIT – PO STOPÁCH HISTORIE  

Hlavní cílová skupina 

 individuální český a zahraniční návštěvník bez omezení věku – zážitková turistika  

 střední a starší generace bez rodin (česká a německá) – zájezd – poznávací CR 

 organizované skupiny dětí a mládeže - populárně vzdělávací programy pro školy 

 senioři 

 

 

Nabídku budou využívat částečně i: 



 

 

  

 rodiny s dětmi, 

 mladší a střední generace – poznávací turistika, aktivní turistika (cykloturistika, pěší turistika). 

Zdrojové země: Česko, Německo, Holandsko, Polsko 

U nabídky Po stopách Albrechta z Valdštejna – pouze český a německá návštěvník. 

Sezona produktu: duben – říjen 

Současná hlavní nabídka  

 Vysoká koncentrace památek v malebné krajině nejen skalních měst a údolí - hrady, zámky, 

zříceniny hradů, muzea, přístupné kostely (prohlídky s průvodcem), lidová architektura, židovské 

památky, (pravěká sídliště) atd., 

 kulturní akce – Dvořákův Turnov a Sychrov (Dvořákův festival), Skotské hry na Sychrově, Muzejní 

noc v Mladé Boleslavi, Turnovské hudební léto, Kámen a šperk v Turnově atd. 

 motivační hra Po stopách Albrechta z Valdštejna – středověká krčma Dětenice, hrobka Albrechta 

z Valdštejna, zámek Jičín (prohlídky s průvodcem), Valdštejnská lodžie, Valdštejnova zahrada, 

 kulturní akce spojené s postavou Albrechta z Valdštejna – Valdštejnské slavnosti Jičín a Frýdlant, 

Zámecké zahradní slavnosti a Valdštejnské slavnosti v Mnichově Hradišti. 

 Prusko-rakouská válka roku 1866 – naučná stezka na Jičínsku a v Mnichově Hradišti, Mužský, 

hřbitov ve Svijanech atd. 

 Technické památky – technická muzea, mosty (doposud nevyužívaný produkt). 

Další nabídka 

 Tradice sklářství a kamenářství. 

Návrhy pro vytvoření nové nabídky, rozšíření stávajících nabídek 

 Je nutné v území vytvořit reálnou (hmatatelnou) nabídku, která bude přibližovat život a dílo 

Albrechta z Valdštejna - vybudování Valdštejnovy kanceláře v historickém objektu, kde se 

návštěvník pravidelně setká s Albrechtem z Valdštejna (Staré Hrady). 

 Pořádání pravidelných kulturních akcí (Valdštejnské slavnosti, cyklus koncertů atd.), rozšíření 

nabídky kulturních akcí – provázanost akcí a jejich společná propagace. 

 Vytvoření balíčků – zájezdů pro CK, pro školy (včetně průvodcovské služby). 



 

 

  

 Vytvoření tipů na výlety za Valdštejnem (tipy na cyklovýlety, pěší výlety). 

 Zmapování celého území Český ráj a zpracování programu Prusko-rakouská válka roku 1866. 

 Společnost České doteky hudby připravuje Dvořákův cestovní pas. 

 Zpracování tématu Osobnosti Českého ráje a tématu Technické památky Českého ráje. 

Další náměty/aktivity:  

 Navázání partnerství s německým městem (Valdštejnské slavnosti). 

 Provázat Valdštejnovu trasu na Burgerstrasse (vytvoření rezervačního systému), pravidelné 

prohlídky historického centra Jičína s kostýmovaným průvodcem – s Albrechtem z Valdštejna, 

 Využití Valdštejnovy loggie. 

 Existence stylových restaurací a ubytování. 

 Vytváření speciálních nabídek pro návštěvníky (s koňským spřežením napříč Českým rájem). 

Komunikační mix 

Reklama - tištěné materiály 

Nabídka bude prezentována ve všech regionálních propagačních materiálech (image materiál, Dovolená, 

Infomapa atd.). 

Pro rozvoj produktu Po stopách Albrechta z Valdštejna bude vydávána: 

 brožura Po stopách Albrechta z Valdštejna – v české a německé mutaci, 

 vložka do brožury (rozšíření nabídky v roce 2009), 

 mapa Po stopách Albrechta z Valdštejna, 

 propagační plakát Po stopách Albrechta z Valdštejna, který bude umístěn na památkových 

objektech, 

 razítka motivační hry. 

Dále bude zajištěna výroba: 

 propagačních materiálů Židovské památky Českého ráje (Turnov, Jičín, Mladá Boleslav), 

 suvenýrů produktů. 

Reklama v rozhlase  



 

 

  

 soutěž pro posluchače Po stopách Albrechta z Valdštejna. 

Venkovní reklama 

 označení objektů, které jsou zapojeny do motivační hry. 

Internet  

 Vytvoření prezentace tématu na internetových stránkách regionu, 

 vytvoření vlastních internetových stránek produktu Po stopách Albrechta z Valdštejna. 

Osobní prodej, podpora prodeje – veletrhy, výstavy, fam tripy a press tripy 

 Účast postavy Valdštejna na veletrhu v Praze a Brně, 

 společná propagace kulturních programů s vazbou nejen na Albrechta z Valdštejna během hlavní 

turistické sezóny, 

 úzká spolupráce s památkovými objekty při vytváření provázané turistické nabídky na jednotlivé 

cílové skupiny návštěvníků. 

Vztah s veřejností a publicita 

 pravidelné vydávání tiskových zpráv, vyhodnocování produktu, pravidelná komunikace s partnery 

Direkt mailing  

 na školy a CK 

Garanti produktu 

 Tvorba, propagace, prodej a udržování produktu Po stopách Albrechta z Valdštejna: SČR a MÚ Jičín 

Způsob financování/dotace 

 Cíl 3 česko/saský program (nositel projektu SČR – web, roleta, vytvoření nabídky, reklama v rozhlase 

(soutěž pro posluchače), 

 podpora Valdštejnovy kanceláře, dotisky propagačních materiálů, propagační kampaň, 

 IOP – republikový projekt, 

 města, podnikatelské subjekty. 



 

 

  

3.3. TOULKY PŘÍRODOU A VENKOVSKÁ TURISTIKA  

Cílová skupina 

Hlavní cílová skupina:  

 český (i exkurzionista) a zahraniční turista - všechny věkové skupiny – poznávací turistika. 

Sezona nabídky: jaro až podzim. 

Současná hlavní nabídka 

 Skalní města, další přírodní atraktivity (Bozkovské dolomitové jeskyně), chráněná území, vyhlídková 

místa, malebná krajina (Valdštejnova a Mariánská zahrada), naučné stezky, 

 CHKO Český ráj – nejstarší velkoplošné chráněné území v ČR. 

 Evropský Geopark UNESCO Český ráj. 

Další využívaná nabídka 

 Regionální výrobky Český ráj, tradice, lidová architektura, pěší turistika, cykloturistika, vodácká 

turistika, venkovská turistika, poznávací turistika. 

Návrhy na vytvoření nové nabídky a rozšíření stávající nabídky 

 Vytvoření nabídky Vyhlídky Českého ráje 

 Proškolení specializovaných průvodců – SCHKO Český ráj, Geopark Český ráj o.p.s. 

 Budování nových naučných stezek, informačních míst u lokalit s přírodním (geologickým) 

potenciálem - SCHKO Český ráj, Geopark Český ráj o.p.s. SČR bude zajišťovat konzultační činnost  

pro obce. 

 Vytváření vzdělávacích aktivit pro školní mládež. 



 

 

  

Komunikační mix 

Reklama - tištěné materiály 

 Nabídka bude prezentována ve všech regionálních propagačních materiálech (image materiál, 

Dovolená, Infomapa atd.). 

 Propagační materiály Geopark Český ráj (zajišťuje Geopark Český ráj o. p. s.). 

Venkovní reklama 

 informační tabule (mapy) u přírodních a geologicky zajímavých lokalit 

 Internet  

 Vytvoření prezentace tématu na internetových stránkách regionu. 

 Vytvoření panoramatických výhledů 

Osobní prodej, podpora prodeje  

 Distribuce propagačních materiálů SCHKO Český ráj a Geoparku o.p.s 

Vztah s veřejností a publicita 

 pravidelné vydávání tiskových zpráv, vyhodnocování produktu, pravidelná komunikace s partnery 

Garanti:  

 SČR  

 Geopark - Geopark Český ráj o.p.s. 

 Mariánská zahrada – DSO Mariánská zahrada  

 Valdštejnova zahrada – Jičín 

Způsob financován 

 ROP, Cíl 3 – česko-polský program, PRV 

 



 

 

  

3.4.  AKTIVNÍ ODPOČINEK - AKTIVNÍ DOVOLENÁ A RELAXACE 

V ČESKÉM RÁJI  

Hlavní cílové skupiny 

 převážně tuzemská a částečně zahraniční mladší a střední generace cestující bez rodin za poznáním 

a aktivní dovolenou, 

 mladí lidé hledající zážitek. 

Vedlejší cílová skupina 

 rodiny s dětmi, návštěvníci cestující za poznáním, senioři (relaxace), 

 místní obyvatelé. 

Sezona nabídky: celoroční 

Je nutné tuto nabídku zaměřovat mimo hlavní turistickou sezónu. 

Současná hlavní nabídka 

 Pěší turistika – hustá síť značených stezek (cca 800 km), Zlatá stezka Českého ráje, naučné  

a tematické stezky, turistické autobusy (propojují turistické cíle). 

 Cykloturistika – hustá síť cyklotras (cca 600 km), Greenway Jizera, cyklostezky na Jičínsku, 

cyklopůjčovny ČD, opravny kol, systém Technická pomoc cyklistovi, přeprava kol vlaky a turistickými 

autobusy. 

 Adrenalinové sporty pro mladé (horolezectví, umělé stěny, lanová centra, paragliding, paintball, 

sjíždění Jizery, potápění, letectví, sportovní CA a CK, velkosklady outdoorových firem Mammut, 

Salewa, Singing Rock). 

 Relaxace, wellness (masáže, solné jeskyně, sauny, golfová hřiště a odpaliště, rybaření, wellness 

víkendy pro ženy, rybaření atd.). 

 Sportovní areály, sportoviště (tenis, minigolf, míčové hry, bowling, squash, ricochet, beach volejbal, 

fitness, aerobik atd.). 

 Jezdectví. 

 Vodní sporty (koupaliště, bazény, řeka, rybníky). 

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



 

 

  

Návrhy na vytvoření nové nabídky a rozšíření stávající nabídky 

 Zpracování tipů na výlet pro pěší turisty i cykloturisty (vodáky) – propagace na internetu  

a v trhacích mapách oblastí. 

 Vytvoření nabídky Zlatá stezka Českého ráje – propagace na internetu, tištěný materiál. 

 Koordinace a poradenství pro obce při budování naučných a tematických stezek 

 Doznačení cyklotras v oblasti Jičínska, Novopacka, Kopidlnska, Sobotecka - zpracování studie. 

 Postupné budování cyklostezky Jizera, zajištění splavnosti a vybavenosti Jizery pro vodáky  

(obce, CA). 

 Postupná rekonstrukce Zlaté stezky Český ráj a tvorba produktové nabídky. 

 Vytvoření nabídky pro geocaching (internet). 

 Vytvoření nabídky pro relaxaci (nabídka pro seniory, pro manažery atd.), spolupráce s CK (wellness 

víkendy pro ženy, víkend s aerobikem atd.). 

 Koordinace budování informačních a navigačních systémů pro bezmotorovou dopravu  

dle jednotného manuálu. Osvětová činnost o systému značení atd. 

Komunikační mix 

Reklama - tištěné materiály 

Nabídka bude prezentována ve všech regionálních propagačních materiálech (image materiál, Dovolená, 

turistické noviny atd.). 

Dále budou vydány tyto propagační materiály: 

 Infomapa Český ráj, 

 propagační leták Greenway Jizera, 

 propagační materiál Zlatá stezka Českého ráje, 

 propagační trhací mapa jednotlivých oblastí s tipy na výlety, 

 prodejní cykloatlas Greenway Jizera a atlas Zlatá stezka Českého ráje ???. 

 Turistické noviny – garant DSO Český ráj – plakát a jízdní řády. 



 

 

  

 

Venkovní reklama  

 postupné vytvoření jednotného informačního a navigačního systému pro cyklo a pěší. 

 informační panely na autobusových zastávkách – nutná pravidelná aktualizace (DSO Český ráj). 

Internet 

 prezentace jednotlivých nabídek na internetu. 

Osobní prodej, podpora prodeje - veletrhy, výstavy, fam tripy a press tripy 

 pravidelné pořádání Cyklojízd Greenway Jizera a další cyklovyjížďky s průvodcem. 

Vztah s veřejností a publicita 

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

Kooperativní spolupráce  

 spolupráce s CA při propagaci adrenalinové nabídky pro mladé a při propagaci nabídky pro vodní 

sporty. 

Garanti: 

 SČR 

 DSO Český ráj - turistické autobusy  

Způsob financování 

 ROP, Cíl 3 – česko-polský program, PRV 

 

 

 



 

 

  

3.5. TRADICE V ČESKÉM RÁJI 

Cílová skupina 

Hlavní cílové skupiny: český (i exkurzionista) a zahraniční turista - všechny věkové skupiny s požadavky  

na venkovskou turistiku, poznání přírodního a kulturního dědictví. 

Vedlejší cílové skupiny: místní obyvatelé, návštěvníci přijíždějící za aktivním odpočinkem. 

Sezóna nabídky: celoroční 

Současná hlavní nabídka 

 Regionální výrobky Český ráj (certifikované výrobky) – výrobci a prodejní místa. 

 Venkovská turistika – ubytovací zařízení s menší kapacitou rozmístěné v krajině, jízdárny, 

agrofarmy, ekoagrofarmy atd. 

 Lidová architektura (muzea, stavby lidové architektury, drobné sakrální památky). 

 Technické zajímavosti - hydroelektrárna v Podspálově, mosty na Jizeře, trať Semily - Podspálov - 

tunely, jízda parním vlakem, muzeum Loukov, Roztocký mlýn atd. 

 Sklářská tradice – exkurze do dílen na Železnobrodsku, Sklářské pátky v Železném Brodě, SUPŠ ŽB, 

Galerie a prodejna Kortanová, muzeum Železný Brod 

 Tradice kamenářství a výroby šperků – Návštěvnické centrum Granát, exkurze do kamenářských 

dílen, muzeum Turnov, Lomnice nad Popelkou, Železnice. 

 Tradiční jídla, exkurze do pivovarů. 

 Kulturní akce - Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi, Skleněné městečko Železný Brod, Kámen  

a šperk v Turnově, Staročeské trhy Turnov, Veteránem Českým rájem, akce vycházející z lidových 

tradic (Dlaskův statek, vánoční trhy atd.). 

Návrhy na vytvoření nové nabídky a rozšíření stávající nabídky 

 Vytvořit produktovou nabídku Dovolená na venkově – zmapování služeb, vytvoření balíčků, 

následně propagace. 

 Vytvořit ve spolupráci s CK nabídku několikadenních rukodělných dílen (s dalším doplňkovým 

programem). Hlavní cílová skupina jsou matky na mateřské dovolené převážně z Prahy. 



 

 

  

 Zmapování technických zajímavostí regionu, vytvoření nabídky (tipů na výlety) a zajištění její 

propagace. 

 Rozvoj nabídky (včetně její propagace) tradice kamenářství a šperkařství na Kozákovsko a Lomnicko 

a rozšíření možností exkurzí do dílen. 

 Rozšíření doprovodných akcí (14 dnů) Kámen a šperk. 

 Zpřístupnění SUPŠ Turnov. 

 Zapojení řemeslné nabídky do Letní turistické nabídky. 

 Zpracovat téma tradičních pokrmů (propagace stravovacích zařízení, která tyto pokrmy nabízejí), 

vytvoření pivní stezky (exkurze po pivovarech). 

Komunikační mix 

Reklama - tištěné materiály 

Nabídka bude prezentována ve všech regionálních propagačních materiálech (image materiál, Dovolená, 

Infomapa atd.).  

Dále budou vydány propagační materiály pro podtémata: 

 Regionální výrobky Český ráj (včetně sklářství a kamenářství): 

 propagační leták Regionální výrobky Český ráj, 

 Zpravodaj Regionální výrobky Český ráj, 

 nálepky, visačky pro regionální výrobky. 

 Letní turistická nabídka – plakát. 

Reklama v časopisech, rozhlase, regionální televizi  

 propagace akce Kámen a šperk v Turnově. 

Internet  

 vytvoření prezentace jednotlivých podtémat na internetových stránkách regionu, 

 internetový obchod (prodej regionálních výrobků). 



 

 

  

 

Venkovní reklama 

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

Osobní prodej, podpora prodeje – veletrhy, výstavy, fam tripy a press tripy 

 prezentace výrobků na veletrzích a výstavách v České republice, 

 prodej a prezentace značky Regionální výrobek na regionálních akcích (např. Turnovské staročeské 

trhy). 

Vztah s veřejností a publicita 

 pravidelné vydávání tiskových zpráv, pravidelná komunikace s partnery. 

Direkt mailing 

 vytvoření adresářů a pravidelné rozesílání nabídky. 

Garanti:  

 Regionální výrobky Český ráj – SČR 

 Venkovská turistika – SČR 

 Tradice sklářství – Železný Brod 

 Tradice kamenářství a šperkařství – Turnov 

 Technické zajímavosti - SČR 

Způsob financování:  

 ROP, Cíl 3 

 

 

 



 

 

  

3.6. ČESKÝ RÁJ BEZ BARIER  

Cílová skupina 

Hlavní cílové skupiny: senioři a hendikepovaní 

Vedlejší skupina: rodiny s kočárky, méně pohyblivý návštěvníci. 

Návrhy na vytvoření nové nabídky a rozšíření stávající nabídky 

Je nutné provést zmapování nabídky a zpracovat návrhy produktů, tipů na výlety. 


