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ÚVOD
Důsledky koronavirové pandemie budou ovlivňovat vývoj cestovního ruchu nejen v Českém Krumlově
i v roce 2022, proto zůstává strategickým cílem DMO v rámci managementu a marketingu destinace
„restart“ cestovního ruchu.
Plán činnosti DMO Český Krumlov, z. s. = Destinační management turistické oblasti Český Krumlov
Region (dále jen DMO) na rok 2022, je základním dokumentem mapujícím dosavadní činnost DMO
a rozvíjejícím její aktivity v jednotlivých vymezených oblastech v roce 2022.
V současnosti vzniká Koncepce destinační oblasti Český Krumlov Region pro roky 2022-2024, která je
nezbytnou podmínkou pro certifikaci DMO na krajské i národní úrovni. Koncepce bude do jisté míry
revidovat Strategii cestovního ruchu Českého Krumlova z roku 2017 vypracovanou společností KPMG.
Termín dokončení koncepce je konec roku 2021. V návaznosti na tento dokument dojde v 1. čtvrtletí
2022 k aktualizaci a případnému detailnějšímu rozpracování akčního plánu činnosti na rok 2022 tak,
aby oba dokumenty spolu byly v souladu a aby plán co nejlépe odpovídal skutečnosti.
Plán činnosti DMO na rok 2022 je rozdělen do dvou základních oblastí činnosti – Management,
Marketing a komunikace. Strategickými cíli v rámci těchto dvou oblastí činnosti DMO jsou Koncepční
rozvoj destinace Český Krumlov Region, prohloubení komunikace a spolupráce s partnery a Posílení
a rozvoj marketingu a komunikace DMO.
Cílovými klienty pro rok 2022 zůstávají převážně tuzemští návštěvníci a návštěvníci z okolních zemí.
V komunikaci a představování nabídky destinace bude důraz kladen na nová komunikační témata, tj.
akce a novinky roku 2022 a na stávající produktové řady (kultura, umění, historie / do Krumlova
a okolí s dětmi / romantické pobyty, svatby / aktivní dovolená). Turistickou oblast Český Krumlov
Region budeme prezentovat jako celoroční destinaci nabízející kvalitní služby a motivovat k trávení
vícedenních pobytů. Komunikace bude probíhat prioritně on-line, abychom byli schopni rychle
a efektivně reagovat na změny.

STRATEGICKÝ CÍL 2021-2023
Vychází z kontextu aktuální situace = cestovní ruch prochází krizovým obdobím z důvodu celosvětové
pandemie koronaviru Covid-19. Proto zůstává strategickým cílem DMO v rámci managementu
a marketingu destinace:

„restart“ cestovního ruchu
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1 MANAGEMENT
1.1 DMO Český Krumlov, z. s
1.1.1 Charakteristika organizace
V lednu 2020 byla založena samostatná organizace destinačního managementu ve formě zapsaného
spolku = DMO Český Krumlov, z. s. pro turistickou oblast Český Krumlov Region, která byla
certifikována Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (dále jen „JCCR“) ke dni 31. 1. 2020 a na národní
úrovni agenturou CzechTourism dne 22. 6. 2021.
Účelem organizace je sdružovat obce, zájmové spolky a podnikající právnické a fyzické osoby, mající
provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v oblasti Českokrumlovska, které mají zájem na rozvoji cestovního
ruchu. Turistická oblast Český Krumlov region stojí na již existujících vazbách a propojení, které mají
silný budoucí rozvojový potenciál a jsou i přirozeně integrované v přirozeně funkční celek. Cílem
organizace je vytváření fungující sítě partnerů, podpora jejich vzájemné komunikace, koordinace
aktivit a efektivní spolupráce. Turistická oblast se opírá o dvě velmi silné globální značky – Jižní Čechy
a Český Krumlov.
Z povahy oboru činnosti DMO není spolek plátcem DPH. Finanční údaje, uvedené v plánu, jsou včetně
DPH.

1.1.2 Identifikační údaje
DMO Český Krumlov, z. s.
sídlo: náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
IČ: 088 14 112
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 123-1167270277/0100
marketingový název oblasti: Český Krumlov region
web: www.ckrumlov.info

1.1.3 Orgány spolku
1.1.3.1 Členská schůze
Jedná se o nejvyšší orgán destinačního spolku, skládá se ze tří zakládajících členů a schází se
minimálně 1x ročně. Zakládající členové DMO jsou: město Český Krumlov, Českokrumlovský
rozvojový fond, spol. s r.o., Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s.

1.1.3.2 Výbor
Výbor spolku je statutární orgán kolektivní. Má pět členů a schází se v pravidelných intervalech.
Členové výboru: Mgr. Martin Hák (předseda), Bc. Martin Lobík (místopředseda), Ing. Miroslav
Reitinger, Milan Kotlár, Bc. Ivo Janoušek.
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1.1.3.3 Kontrolní komise
Kontrolní komise se schází minimálně 1x ročně a je pravidelně informována o činnostech DMO.
Členové kontrolní komise: Ing. Jitka Zikmundová, MBA, Ing. Barbora Šiftová, Zbyněk Toman, Mgr.
Josef Maleček, Ing. Věra Sládková.

1.1.4 Organizační struktura1

1.1.5 Rozvoj DMO jako organizace destinačního managementu
1.1.5.1 Revize stanov a ostatních interních dokumentů DMO
První dva roky činnosti DMO ukázaly, že je třeba provést revizi stanov (zakotvit v nich pozici ředitele,
jeho odpovědnosti a kompetence, změnit systém členských příspěvků, zanést do stanov možnou
výdělečnou činnost DMO aj.). Změna stanov bude mít za následek úpravu některých stávajících
vnitřních dokumentů.
Pro činnost DMO je nezbytné nastavit a zakotvit systém oběhu účetních dokladů a jejich kontrolu,
vytvořit organizační a pracovní řád, popř. další vnitřní dokumenty.
Ke zhodnocení činnosti DMO v letech 2020 až 2021 a její optimalizaci v dalším období bude
zpracován audit činnosti a výroční zpráva.
Termín: 1. čtvrtletí 2022
Fin. zdroje: dotace města na personální výdaje
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

1

Schéma organizační struktury vychází z plánované změny stanov – ukotvení pozice ředitele. Dále je zde
zobrazena plánovaná pozice obchodního/projektového manažera.
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1.1.5.2 Rozvoj lidských zdrojů
a) Personální zajištění
- Zvýšení úvazku marketingové manažerky z 0,5 úvazku na 0,75 úvazku (k 1. 1. 2022)
- Vytvoření nového pracovního místa s úvazkem 1,0 – obchodní činnost, produktový/projektový
manažer
b) Profesní rozvoj zaměstnanců DMO
- Účast na odborných seminářích a workshopech
- Účast na konferencích – sdílení zkušeností s odborníky z jiných regionů, spolupráce s agenturou
CzechTourism, JCCR
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na provoz a personální výdaje/JCCR/Jčk
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová
Cíl 2022: Zvýšení stávajícího počtu pracovních úvazků DMO z 2,25 na 3,5
- Zvýšení úvazku marketingové manažerky z 0,5 úvazku na 0,75 úvazku (k 1. 1. 2022)
- Vytvoření nového pracovního místa s úvazkem 1,0 – obchodní činnost, produktový/projektový
manažer

1.2 Management destinace
1.2.1 Plánování a koncepční činnost v oblasti cestovního ruchu
1.2.1.1 Revize akčního plánu města Český Krumlov v oblasti cestovního ruchu
K 20. 12. 2021 bude externím zpracovatelem dodána Koncepce destinační oblasti Český Krumlov
Region pro roky 2022-2024 (dále jen „Koncepce“), která je podmínkou certifikace a účasti v dotačních
programech Jihočeského kraje, CzechTourism, MMR. Tato Koncepce je částečnou revizí Strategie
cestovního ruchu ČK z roku 2017/KPMG.
V rámci revize akčního plánu města dodá DMO v návaznosti na výše uvedenou Koncepci aktualizaci
akčního plánu pro oblast cestovního ruchu.
Termín: 31. 12. 2021
Fin. zdroje: dotace město/JCCR/Jčk
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

1.2.2 Rozvoj destinace Český Krumlov Region a členské základny DMO
1.2.2.1 Upevnění pozice DMO v rámci destinace a prohloubení spolupráce s partnery
v regionu
Posílení vnitřní komunikace a vazeb na místní prostředí – prezentace/připomínání DMO a celé
destinace formou:
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a) Osobních setkání:
- Setkání s aktéry cestovního ruchu v destinaci – privátní sektor, kulturní instituce, organizátoři akcí
– 2 x ročně (jaro, podzim)
- Setkání s obcemi regionu 2 x ročně (jaro, podzim)
- Pracovní setkání dle sektorů (dle potřeby a zájmu)
- Členská schůze (min. 2 x ročně)
- Kontrolní komise (min. 2 x ročně)
- Komise města pro cestovní ruch (dle potřeby a zájmu)
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na personální výdaje a provoz
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová
b) Online + tištěné komunikace
- Elektronický newsletter (B2B dle potřeby; pro ubytovatele a zájemce o kulturní dění v ČK
„kulturní mail fórum“ 1 x týdně)
- Noviny města Český Krumlov – ve spolupráci s tiskovou mluvčí města, návrhy témat, příprava
podkladů
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na personální výdaje
Odpovědná osoba: Jitka Boháčová

1.2.2.2 Získávání nových členů z řad obcí a soukromých subjektů
a) Získávání nových členů z řad obcí – cíl 2022: min. 5 nových členů
Probíhá územní rozvoj turistické oblasti Český Krumlov Region (mapa s vyznačeným budoucím
územím). Uvedený rozvoj je základním předpokladem pro plnění podmínek krajské certifikace
a certifikace národní. – Oblast musí mít min. 20 obcí nebo 600 km2 území.
Ke dni 25. 11. 2021 tvoří turistickou oblast 15 obcí – město Český Krumlov jako zakládající člen,
partnerskou smlouvu s DMO uzavřelo 14 obcí: Bohdalovice, Dolní Třebonín, Holubov, Chlumec,
Chvalšiny, Ktiš, Křemže, Malšín, Přídolí, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna, Zubčice. V jednání 7
obcí: Brloh, Kájov, Mirkovice, Mojné, Polná na Šumavě, Přísečná, Věžovatá Pláně.
b) Získávání nových členů z řad soukromých subjektů – cíl 2022: min. 5 nových členů, kteří splní
podmínky členství turistické oblasti Český Krumlov Region.
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Mapa turistických oblastí Jižních Čech

Termín: 31. 12. 2022
Fin. zdroje: dotace města na provoz
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

1.2.2.3 Semináře a workshopy pro privátní sektor, kulturní instituce a organizátory akcí
Organizace minimálně tří seminářů/workshopů dle potřeb aktérů cestovního ruchu v destinaci (např.
poplatky z ubytování, dynamická cenotvorba, kvalita služeb, nová nabídka, gastro akce, témata
a technologie, online marketing, sociální sítě a spolupráce s DMO aj.).
Semináře budou zajištěny dodavatelsky. Případná spolupráce s okolními destinacemi, CzT, JCCR.
Termín: 1. a 4. čtvrtletí 2022
Fin. zdroje: dotace města na provoz/JCCR/JčK
Odpovědná osoba: Zdeňka Chaloupková

1.2.2.4 Navázání a rozvinutí spolupráce s okolními destinacemi
Rozvinutí a ukotvení spolupráce např. uzavřením memorand o spolupráci (priorita TO Lipensko) –
vzájemné provázání/využití marketingových nástrojů jednotlivých oblastí, spolupráce v oblasti
vzdělávání apod.
Termín: 1. čtvrtletí 2022
Fin. zdroje: dotace města na personální výdaje
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

1.2.3 Certifikace destinačních managementů
1.2.3.1 Plnění národní certifikace CzechTourism
Národní certifikace agenturou CzechTourism jako nutný předpoklad pro zapojení do národních
grantových programů 2022.
10
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1.2.3.2 Plnění krajské certifikace JCCR
Krajská certifikace JCCR je nezbytným předpokladem pro účast v dotačních programech kraje
a hrazení mzdových nákladů produktového manažera z rozpočtu JCCR.
Termín: národní certifikace do 31. 3. 2022, krajská do 31. 1. 2022
Fin. zdroje: dotace města na činnost
Odpovědná osoba: Zdeňka Chaloupková

1.2.4 Zavedení systému sběru a vyhodnocování dat
Využití společných nástrojů/metodiky sběru dat JCCR a CzechTourism pro oblastní destinační
společnost a sledování vlastních ukazatelů (např. návštěvnost centra města/sčítací kamery,
obsazenost parking, SPZ a další).
Plánované výstupy:
-

Analýza současně dostupných dat (ČSÚ, JCCR, CzT, vlastní data…)
Zavedení jednotného systému sběru a vyhodnocování dat pro destinační oblast Český
Krumlov Region = co sbírat, jak sbírat, jak s daty pracovat, k jakému účelu vyhodnocovat

Termín: 3. čtvrtletí 2022
Fin. zdroje: dotace města na činnost
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

1.2.5 Vícezdrojové financování
1.2.5.1 Granty
Průběžné sledování grantových schémat. Konkrétní kroky ve spolupráci s MěÚ (dotační programy
Jihočeského kraje, národní dotační programy MMR, dotační programy CzechTourism, Evropské fondy
aj.).
-

-

-

-

K 17. 9. 2021 byla podána žádost o grant na MMR „Celoroční online marketingová kampaň Český
Krumlov region 2022 – pro podporu a znovuoživení cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho
okolí v době postcovidové“ rozpočet 743 802,- Kč bez PDH, tj. 900 000,- Kč vč. DPH, vlastní
spolufinancování 50 % (správa online kampaní, kredity, obsahová náplň) – ke dni 26. 11. 2021
není výsledek znám
K 9. 11. 2021 byla podána žádost o dotaci z rozpočtu města Český Krumlov na projekt Podpora
rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov Region
(3 370 000,- Kč)
Ke 4. 12. 2021 bude podána žádost o grant od agentury CzechTourism na mediální partnerství
V 1. čtvrtletí 2022 bude podána žádost o grant JčK, podpora je odvislá od grantového schématu
v rámci dotačního programu JčK Podpora cestovního ruchu (Podpora činnosti a provozu
destinačních managementů) – v maximální výši (předpoklad 750 000,- Kč/30 % vlastní podíl
dotace)
V 1. čtvrtletí 2022 bude podána žádost o grant JčK, podpora je odvislá od grantového schématu
v rámci dotačního programu JčK Podpora cestovního ruchu (Produkty cestovního ruchu,
marketing cestovního ruchu)
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1.2.5.2 Obchodní činnost DMO
Příprava nabídky marketingového servisu DMO a jeho „prodej“ členům, partnerům atd.

1.2.5.3 Členské příspěvky
Plánované rozšíření členské základny o pět nových členů z řad soukromých subjektů bude mít dopad
do výběru členských příspěvků.
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

1.2.6 Infrastruktura
1.2.6.1 Zapojení do projektu E-turista
Projekt iniciuje agentura CzechTourism v rámci Národního plánu obnovy. Je zaměřen na tvorbu
systému pro evidenci ubytovaných hostů, ubytovacích zařízení a dalších poskytovatelů ubytování za
úplatu, měl by sjednotit, popř. propojit stávající systémy evidence ubytovaných podle různých
právních předpisů, přispět ke zlepšení a zjednodušení výběru místních poplatků z pobytu a ke snížení
administrativní zátěže pro všechny zúčastněné – podnikatele, místní samosprávu, stát.

1.2.6.2 Reprezentace destinace Český Krumlov Region v oficiálních sdruženích a organizacích
cestovního ruchu na místní, národní i mezinárodní úrovni, spolupráce s institucemi
působícími v oblasti cestovního ruchu
DMO bude aktivně využívat případných možností zapojit se do činnosti oficiálních sdružení
a organizací cestovního ruchu na všech úrovních.
DMO bude rovněž využívat možností zapojit se do činnosti pracovních skupin při ministerstvech
a jiných orgánech státní správy, zabývajících se tématy cestovního ruchu a s ním souvisejícími.
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost
Odpovědná osoba: Terezie Jenisová

Cíl 2022: Koncepční rozvoj destinace Český Krumlov Region a partnerství aktérů cestovního ruchu
v destinaci
- Rozšíření členské základny
- Posílení vnitřní komunikace a vazeb na místní prostředí
- Zavedení jednotného systému sběru a vyhodnocování dat pro destinační oblast
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2 MARKETING A KOMUNIKACE
2.1 Brand/značka destinace Český Krumlov Region
V roce 2021 proběhla soutěž na vytvoření vizuálního stylu destinace Český Krumlov Region. Do
soutěže se zapojily pouze dvě agentury a z předložených návrhů nebyl žádný vybrán. Přesto DMO
realizovalo výrobu webového portálu, a to na základě jednoduchého vizuálu (barevnost, foto jako
základ, nový font) založeného na grafice roku 2020 (#krumlov2020), v rámci tvorby webu vzniklo
i minimalistické textové logo český krumlov region. Vzniklý vizuální styl byl aplikován i v rámci dalších
marketingových nástrojů (tiskoviny aj.).
V roce 2022 chceme výše popsaný vizuální styl a logo destinace dále využívat a rozpracovat – zakotvit
je v grafickém manuálu.
Termín: 1. čtvrtletí 2022
Fin. zdroje: dotace města na činnost
Odpovědná osoba: Jitka Boháčová

2.2 Segmentace návštěvníků
2.2.1 Podrobná analýza cílového návštěvníka
DMO vnímá potřebu podrobné analýzy cílového návštěvníka (návštěvnických skupin). Ve spolupráci
s externím dodavatelem chceme popsat aktuální stav a navrhnout zacílení ve střednědobém
horizontu.
Termín: 1. čtvrtletí 2022
Fin. zdroje: dotace města na činnost
Zodpovědná osoba: Terezie Jenisová

2.2.2 Současné cílové skupiny
Opíráme se o segmentaci návštěvníků z dostupných zdrojů – uživatelé webu a sociálních sítí
destinace.

2.2.2.1 Geografická segmentace
-

český trh (75 %) – Praha, Plzeňský kraj, SČ kraj, JM kraj, MS kraj, krajská města a velká města;
Jižní Čechy, region ČK (krátkodobé návštěvy)
blízké trhy (20 %) – Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko

2.2.2.2 Segmentace dle motivů k cestování
-

-

Zralí mileniálové (25–34 let) – Zpravidla solidně zajištění mladí lidé se zájmem o cestování,
moderní technologie, hudbu, návštěvy barů a hospod, festivalů a trendy akcí. Cílem cestování
je užít si a bavit se.
Generace X (35–55 let) – naši nejpočetnější fanoušci na sociálních sítích a turistické webové
stránce ckrumlov.info. Aktivní lidé, vysokoškolsky vzdělaní, vyšší střední třída (bonitní
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Český Krumlov Region
destinační management oblasti

-

klientela), mají informační přehled, jsou zcestovalí a hlavním zdrojem informací je internet.
Na dovolené, kterou si organizují sami, hledají především poznávání a aktivní odpočinek
s cílem dopřát si a nešetřit. Nejčastěji cestují s partnerem, rodinou nebo přáteli = cílová
skupina rodiny s dětmi, páry.
Mladší baby boomers (55–64 let) – Movitější a aktivní turisté, pro něž není cestování o počtu
navštívených míst. Vyhledávají spíše autenticitu zážitku a prožitku.

2.2.2.3 Demografie fanoušků na sociálních sítích podle pohlaví:
-

Ženy cca 65-70 %
Muži cca 30-35 %

2.3 Komunikační témata/produktové řady
2.3.1 Kultura, umění, historie
Český Krumlov dlouhodobě staví na svém kulturně-historickém dědictví, značce UNESCO, široké
nabídce pravidelných kulturních akcí (zejména hudebních) a slavností, nabídce kulturních institucích.
Tato nabídka oslovuje jak tuzemského, tak i zahraničního návštěvníka. Stěžejní témata/produkty roku
2022 jsou:

2.3.1.1 30 let UNESCO
Event roku 2022, celoroční komunikace, spolupráce s městem Český Krumlov a Sdružením České
dědictví UNESCO, městy Telč a Kutná Hora (rovněž 30 let).

2.3.1.2 TOP akce 2022
Marketingová podpora městských akcí – kompletní marketing a komunikace akcí i ve spolupráci
s Infocentrem Český Krumlov (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti,
Advent & Vánoce) a tradičních akcí organizovaných partnery.

2.3.1.3 Rok šlechtických slavností
Spolupráce s NPÚ na komunikaci akce Rok šlechtických slavností, který je pro NPÚ hlavním projektem
roku 2022 v rámci dlouhodobého projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů („základnou“ celoroční
akce je Státní hrad a zámek Český Krumlov, od dubna 2022 v provozu galerie Mincovna s výstavou
o šlechtických zábavách a slavnostech v 16. až 19. století, doprovodný program na dalších více než 30
hradech a zámcích v celé ČR).

2.3.1.4 Centrum umění pro děti v klášterech
Kláštery Český Krumlov se v roce 2022 z pohledu návštěvníka promění na dvě základní programové
nabídky: Klášterní muzeum a Centrum umění pro děti (dále CUD).
CUD (areál bývalého kláštera klarisek) bude zahrnovat následující programové aktivity: Sbírka ilustrací
Umění pro děti a hravé výstavy, interaktivní expozice Historická herna, doprovodný program pro děti
a řemeslné dílny. Centrum umění pro děti s podtitulem „poznávej, hraj si a tvoř“ by se mělo stát
hlavním pilířem programové nabídky města Český Krumlov zaměřené pro rodiny s dětmi.
Základem CUD bude sbírka ilustrací dětských knih zakoupená od nakladatele Otakara Božejovského
(Bohem Press). Skládá se z 583 originálů od 30 autorů z celého světa a je působivým průřezem
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umělecké tvorby vstupující do dětských knih a reprezentuje etapu evropské ilustrace od 80. let
20. století do počátku 21. století. V současnosti se zřejmě jedná o největší mezinárodní sbírku dětské
knižní ilustrace v Evropě, do ucelenosti autorů a špičkové kvality ilustrací nemá ve světě téměř
srovnání.
Pánované aktivity CUD: výstavy, historická herna, tvoření, hra, řemeslné dílny, školní programy,
tábory, workshopy a semináře, divadla, letní ilustrátorské dílny, promítání filmů pro děti aj.

2.3.2 Do Krumlova (a okolí) s dětmi
S ohledem na výše uvedenou prioritní cílovou skupinu rodin s dětmi budeme prezentovat nabídku
atraktivit, služeb, akcí a turistických cílů vhodných pro dovolenou/pobyty rodin s dětmi. Prioritou je
zde tuzemský návštěvník – reflektujeme zde jak trend související s důsledky covidové pandemie, tak
i nabídku destinace v roce 2022 (šlechtické slavnosti zahrnují atrakce pro děti, Centrum umění pro
děti v Klášterech).

2.3.3 Romantické pobyty, svatby
Český Krumlov je dlouhodobě vnímán jako magické, kouzelné místo s jedinečnou atmosférou vhodné
pro romantické pobyty (potvrzeno dotazníkovým šetřením na webu ckrumlov.info, reakcemi na
sociálních sítích). Cílení: tuzemský i zahraniční návštěvník.

2.3.4 Aktivní dovolená
Téma/produkt Aktivní dovolená je založeno zejména na využití potenciálu vodáctví, okolní krajiny
Českého Krumlova a blízkosti destinace Lipensko jako místa pro aktivní dovolenou s jedinečnou
nabídku pro návštěvníky vyhledávající aktivní produkt.
Budeme i nadále komunikovat možnost kombinace kulturního nabídky (historie/kultura/akce)
a aktivní dovolené.
Soulad jak s plánovaným rozvojem/rozšířením destinační oblasti, zapojení nabídky obcí, tak i s cílem
prodloužení pobytu v destinaci.

2.4 Využití marketingových nástrojů
2.4.1 Práce s vlastními marketingovými nástroji
2.4.1.1 Webové stránky
Nová podoba turistického webu na adrese www.ckrumlov.info byla do provozu spuštěna 1. 7. 2021.
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Statistiky 1. 7. – 24. 11. 2021:

V roce 2022 se zaměříme zejména na
-

kontinuální tvorbu a doplňování obsahu
rozšiřování obsahu webu s ohledem na rozšíření oblasti destinace (výlety, památky
a atraktivity v regionu, akce v regionu)
„nábor“ dalších subjektů do databáze ubytování a gastronomie (v současné době se do
databáze zapsalo 27 subjektů ze sektoru gastronomie a 76 ze sektoru ubytování)
další využití webu propojením do online kampaní, na sociálních sítích, v tiskovinách
přípravu a zpracování podkladů pro B2B sekci = press, cestovní kanceláře, partneři (naše
služby/obchod), MICE
přípravu sekce „locals“

Cíle 2022:
- Zvýšení počtu subjektů v sekcích ubytování (na minimálně 100 subjektů) a gastronomie (na
minimálně 50)
- Zvýšení počtu uživatelů (východiskem je stav k 22. 11. 2021) minimálně o 100 % do konce roku 2022
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
Odpovědná osoba: Jitka Boháčová

2.4.1.2 Sociální sítě
DMO spravuje stránky destinace na Facebook (CZ verze) u a Instagramu (příspěvky psány dvojjazyčně
CZ/EN), které slouží jak k podpoře image a zvyšování povědomí o destinaci, tak i pro zprostředkování
aktuálních informací a tipů na aktivity v regionu.
Statistiky k 22. 11. 2021:
Facebook
- 12 300 fanoušků
- dosah 2,83 milionu unikátních účtů – 140% nárůst oproti stejnému období roku 2020
- engagement (reakce, komentáře atd.) 165 000 – 180% nárůst oproti stejnému období roku
2020
- 197 publikovaných příspěvků
Instagram
- 3 607 fanoušků milionu unikátních účtů, dosah cca 300 000 účtů
- 153 publikovaných příspěvků
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V roce 2022 se zaměříme zejména na
-

-

kontinuální publikaci kvalitního obsahu za zachování frekvence 4 postů týdně na Facebooku
a 3 posty týdně na Instagramu (přičemž minimálně jeden post za 14 dnů bude zaměřen na
region), minimálně 15 stories měsíčně na Instagramu, minimálně 1x měsíčně reels
spolupráci s influcencery – podpora budování komunity: vydefinování cílů, zpracování
koncepce práce s influencery, realizace jedné akce/kampaně (např. typu insta meet)
posílení kontaktu s místními organizacemi/subjekty přes jejich účty a vzájemně se sdílet
(zejména IG)
obsah: reflektování hlavních témat roku 2022 viz výše kapitola 2.3, pokračování
představování destinace prostřednictvím lidí
využití příspěvků na sociálních sítích k vedení uživatelů na webové stránky
www.ckrumlov.info
kampaně zaměřené na blízké trhy (DE, AT, SK) v podobě dark postů vedoucích na webové
stránky www.ckrumlov.info

Sociální sítě se mění (nové algoritmy) a organický růst je stále těžší. Pokud chceme i nadále dělat
kvalitní obsahový marketing a budovat účet, který bude splňovat aktuální kritéria úspěšného účtu,
bude to znamenat více práce a času lidí, což se musí promítnout i do navýšení rozpočtu na práci se
sociálními sítěmi.
Cíle 2022:
- Zvýšení počtu fanoušků na Facebooku z 12 300 na 15 500, na Instagramu z 3 600 na 5 000, a to jak
posílením interakce s uživateli v rámci organického obsahu, tak i prostřednictvím placených
reklamních kampaní
- Zvýšení dosahu Instagramu o minimálně 130 %
- Podpora/zvýšení návštěvnosti webových stránek destinace
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
Odpovědná osoba: Ludmila Claussová

2.4.1.3 PPC kampaně
K 17. 9. 2021 byla podána žádost o grant na MMR „Celoroční online marketingová kampaň Český
Krumlov Region 2022 – pro podporu a znovuoživení cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho
okolí v době postcovidové“. Rozpočet projektu je 743 802,- Kč bez PDH, tj. 900 000,- Kč vč. DPH,
vlastní spolufinancování 50 % (správa online kampaní, kredity, obsahová náplň), žádost o grant ve
výši 450 000,- Kč.
Cílem navrhované online kampaně je propagace celého regionu Krumlovska prostřednictvím jeho
klíčových produktů: Krumlov a okolí pro rodiny s dětmi · pro milovníky kultury a umění · UNESCO –
výročí 30 let · romantika, wellness · aktivní dovolená.
Zaměření kampaně je v první řadě na tuzemského návštěvníka, následně i na zahraničního
návštěvníka (prioritně Rakousko, Německo, Slovensko). Specifickým cílem je rozložení návštěvnosti
v průběhu celého roku a tím eliminace aktuálních výrazných mimosezonních výkyvů (= celoroční
kampaň s prioritním posílením v období jaro, podzim). Cílem předkládaného projektu je přilákat
internetové uživatele k návštěvě turistických webových stránek destinace.
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Nástroje PPC kampaní:
-

Seznam – Sklik.cz (ČR trh)
Google Ads (ČR trh + zahraničí DE, AT, SK)
sociální sítě (FB, IG ČR trh)

Parametry PPC reklamy:
-

Vyhledávání na relevantní klíčová slova včetně non-brand (SEA) strategie
PPC pro textovou inzerci (efektivní využití rozpočtu)
Optimalizace CPC (práce s cenou za proklik podle pokročilých bidovacích skriptů a strategií
nabídek)
Display, remarketing, nativní reklama

Výstupy/metriky projektu (měřitelný dopad kampaně):
-

1. fáze: Primárně měřitelnou metrikou je návštěvnost na webu, sekundárně poroste
hledanost ve Vyhledávání
2. fáze: Budeme sledovat imprese, kliknutí, engagement, kvalitu návštěv, případně
mikrokonverze
3. fáze: Budeme sledovat engagement, směřování k akci, případně mikrokonverze
4. fáze: Budeme sledovat engagement, kvalitu návštěv, případně mikrokonverze

V rámci distribuce marketingových nástrojů budou uživatelé rozděleni na čtyři skupiny podle toho,
jaké povědomí o Českém Krumlově a okolí mají a v jaké fázi nákupního rozhodování, respektive
v tomto případě spíše rozhodování o trávení volného času, se nacházejí. Byl použit model STDC:
-

SEE: lidé, kteří mají o destinaci malé nebo žádné povědomí
THINK: lidé, kteří nás již znají, a můžeme jim o regionu říct více
DO: lidé, kteří zvažují návštěvu, tedy objednání dopravy, ubytování atd.
CARE: lidé, kteří v destinaci již někdy byli a které chceme přimět k opakované návštěvě

S ohledem na tuto diferenciaci budou použity různé marketingové nástroje a různé cesty distribuce
nabídky.
Termín: celoročně (priorita jaro, podzim)
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
Odpovědná osoba: Jitka Boháčová

2.4.1.4 Ediční činnost
Tištěné materiály nebudou ani v roce 2022 primárním marketingovým nástrojem. Považujeme je za
vhodné v případě informování návštěvníků, kteří již do destinace a blízkého okolí přijeli, o aktuální
nabídce a programu v destinaci. K tomu budou sloužit tiskoviny:
-

-

Programové plakáty A1 (přehled akcí)
o dvouměsíční frekvence v období duben-prosinec
o distribuce: vlastní výlepové plochy v Českém Krumlově, výlepové plochy v partnerských
obcích a v obcích okolních regionů (Lipensko, Budějovicko)
o náklad 4 x 100 ks
Kampaňové image plakáty A1 pro vlastní a partnerské výlepové plochy (region)
Programové letáky A5 (přehled akcí)
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o
o
o

dvouměsíční frekvence v období duben-prosinec
distribuce: Infocentrum ČK, infocentra v blízkých TO, recepce ubytovacích zařízení, gastro
provozovny
náklad 4 x 3 000

Dále je nutná revize tiskových materiálů vydávaných v minulosti (před 2020), ze které v kombinaci
s aktuálními trendy vyplyne koncepce a výroba jedné trvalé, obecné tiskoviny (brožury) o nabídce
destinace. Distribuci bychom zaměřili spíše na destinaci (infocentra apod.) a blízké okolí. Náklad bude
upřesněn.
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
Odpovědná osoba: Jitka Boháčová

2.4.1.5 Plakátovací plochy
DMO spravuje plakátovací plochy na pěti místech v centru Českého Krumlova – celkem 46
plakátovacích ploch. Plánuje se rozšíření o další dvě lokace (+ 18 ploch).
Plakátovací plochy se využívají jak pronájmu kulturním a podnikatelským subjektům, tak i pro
zveřejnění programových a image plakátů DMO.
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
Odpovědná osoba: Zdeňka Chaloupková

2.4.1.6 PR a komunikace s médii
V komunikaci s médii se zaměříme na
-

vydávání tiskových zpráv
vytvoření obecných PR článků a fotobanky (k dispozici ve připravované B2B sekci – press – na
webu)
aktivní komunikaci s médii
press tripy – budeme spolupracovat na press tripech organizovaných JCCR a CzechTourism

Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
0dpovědná osoba: Ludmila Claussová

2.4.2 Využití partnerských marketingových nástrojů
2.4.2.1 JCCR
Jako turistická oblast regionu Jižní Čechy můžeme využívat webovou prezentaci na
www.jiznicechy.cz, možnosti: správa sekce turistické oblasti Český Krumlov Region, přidávat položky
do kalendáře akcí Jižních Čech, články do aktualit, výlety/trasy do sekce výletů, případně i nabízet
vlastní publikace na e-shopu.
JCCR provozuje Facebook a Instagram stránku Jižní Čechy, na Facebooku německou stránku
Südböhmen. Na facebookové stránce sami publikujeme 2-3x týdně příspěvek za svou turistickou
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oblast (dosah našich příspěvků měsíčně v průměru 300 tisíc účtů), Instagram a německou stránku
spravuje JCCR.

2.4.2.2 ZZ CzechTourism – zahraniční zastoupení na blízkých trzích
K 25. 11. 2021 nemáme k dispozici informace o plánovaných aktivitách ZZ, nelze tedy v tuto chvíli
přesněji specifikovat rozsah a formy spolupráce.
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK
Zodpovědná osoba: Zdeňka Chaloupková

2.4.3 Tvorba obsahu a využití stávajícího obsahu pro využití v rámci
marketingových nástrojů
Již v roce 2020 jsme začali s tvorbou nového archivu fotografií založeného na produktových
fotografiích k různým tématům, cílovým skupinám a také akcím konaným ve městě. Část
fotomateriálu bude zveřejněna a bude k dispozici v sekci B2B (pro média, partnerské subjekty apod.).
Fotomateriál se využívá na webových stránkách, sociálních sítích, v online kampaních i tištěných
materiálech. V roce 2022 se zaměříme zejména na vytvoření fotografií z aktuálních akcí a na aktuální
témata (Rok šlechtických slavností, UNESCO apod.)
V online prostředí (web, sociální sítě, youtube kanál) budeme i nadále využívat také video spoty
vytvořené v letech 2020 a 2021. K dispozici máme následující:
-

Letní spot z roku vyrobený DMO v roce 2020 – různé formáty pro jednotlivá média, dvě
stopáže (30s, 70s)
Vánoční spot (sestřih z materiálu 2019) – různé formáty, stopáž 22s
Destinační spot Český Krumlov Region (sestřih materiálu z roku 2021) – různé formáty, stopáž
90s

Průběžně v rámci vlastní činnosti i ve spolupráci s dodavateli tvoříme texty zejména pro využití na
webových stránkách destinace a jejich překlady do anglického a německého jazyka.
Termín: celoročně
Fin. zdroje: dotace města na činnost, grant JčK, grant CzT
Odpovědná osoba: Ludmila Claussová
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3 CELKOVÝ ROZPOČET
Celkové náklady jsou plánovány ve výši 5 990 000,- Kč:
-

Osobní náklady 2 500 000,- Kč (500 000,- Kč hrazeno z dotace JCCR = mzda produktového
manažera)
Provozní náklady 490 000,- Kč
Náklady na činnost 3 000 000,- Kč
o management 300 000,- Kč
o marketing a komunikace 2 300 000,- Kč
o marketing a komunikace městských akcí/slavností města 400 000,- Kč

Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 5 990 000,- Kč:
-

-

Dotace z rozpočtu města Český Krumlov 3 370 000,- Kč
Grantové schéma JčK v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu (Podpora
činnosti a provozu destinačních managementů) – v maximální předpokládané výši 750 000,Kč/30 % vlastní podíl dotace)
Úhrada mzdy produktového manažera JCCR 500 000,- Kč
Ostatní granty (MMR, CzechTourism, JčK) – maximálně do výše 1 000 000,- Kč (výše
jednotlivých grantů závisí na grantových schématech)
Členské příspěvky a vlastní výdělečná činnost 370 000,- Kč

Bližší specifikace dotace z rozpočtu města Český Krumlov viz příloha Plánu činnosti DMO.

21

Příloha č. 1 k Žádosti

Příloha č.3 k Plánu činnosti DMO Český Krumlov, z. s.
Nákladová položka
1. Provozní náklady celkem
1.1 Pronájem prostor a služby kanceláře
1.2 Vedení účetnictví a služby odborného poradenství
(právní, ekonomické aj.)
1.3 Náklady na reprezentaci
1.4 Kancelářské potřeby
1.5 Drobný majetek
2. Osobní náklady celkem
3. Činnost DMO
Marketing a komunikace celkem
3.1 Web
3.2 Správa sociálních sítí
3.3 Reklamní kampaně online (správa reklamních
systémů, kredity)
3.4 Inzerce print, online
3.5 Tiskoviny (grafika, tisk)
3.6 Tvorba obsahu, foto, video, texty
3.7 Překlady
3.8 Press tripy, fam tripy, influenceři
Management celkem
3.9 Školení, semináře
3.10 Rozvoj lidských zdrojů
3.11 Analýzy, statistiky, šetření
3.12 Koncepce, strategické dokumenty
4. Městské akce/slavnosti města
Celkové náklady DMO

Celkové náklady Hrazeno z dotace
města (Kč)
(Kč)
490 000
260 000

400 000
260 000

150 000
20 000
10 000
50 000
2 500 000
2 600 000
2 300 000
250 000
250 000

80 000
20 000
10 000
30 000
1 800 000
770 000
770 000
150 000
100 000

800 000
250 000
280 000
300 000
70 000
100 000
300 000
60 000
40 000
150 000
50 000
400 000
5 990 000

200 000
100 000
100 000
50 000
50 000
20 000
0
0
0
0
0
400 000
3 370 000

Další očekávané příjmy:
JCCR/JčK: max. 750 000 Kč dotace na činnost DMO + 500 000 Kč mzda produktového manažera - výše grantu na činnost závisí na splnění podmínek certifikace
Členské příspěvky a výdělečná činnost DMO: max. 370 000 Kč - výše členských příspěvků závisí na počtu platících členů DMO
Ostatní granty: MMR, CzT, JčK - max. do výše 1 mil. Kč - výše jednotlivých grantů závisí na jednotlivých grantových schématech
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