Tisková konference k zahájení letní turistické sezóny
Přijeďte zažít tradiční i nové!“

Cestovní ruch aktuálně
-

Poděkování ubytovatelům

-

Rozpočet CzechTourismu

-

Význam cestovního ruchu

-

Národní plán obnovy

-

Digitalizace

Plány Čechů na jarní dovolenou
-

-

-

Jarní dovolenou plánuje v ČR celkem 62
% Čechů.
• procházky, pěší turistika a lehčí
cyklistika (35 %)
• návštěva kulturních památek včetně
hradů a zámků (19 %)
• zcela pasivní relaxační dovolená (17
%)
V průměru plánují Češi strávit na jarní
dovolené 8,5 dne.
Nejčastěji plánují navštívit:
• Jihočeský kraj (27 %)
• Liberecký a Jihomoravský kraj (14 %)
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ČR?
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Plány Čechů na jarní dovolenou
-

-

-

Nejčastěji se během jara Češi ubytují v:
• penzionu (48 %)
• hotelu vyšších kategorií (25 %)
• neplaceném ubytování u známých či přátel (22 %)
• ostatních zařízeních hromadného ubytování a v
kempech (17 %)
Češi plánují utratit v průměru za jarní dovolenou na
osobu 5 838 Kč. Hlavní část výdajů padne za:
• ubytování (43 %)
• stravu (18 %)
Jarní dovolenou v zahraničí plánuje 43 % Čechů.
Důvody:
• nedostatek financí (44 %)
• pro zahraniční dovolenou preferují jiné období (32 %)
• obavy spojené s aktuální zahraničně-politickou situací
(22 %)

Útraty za osobu na
dovolenou
v ČR (n=622)
Ubytování vč.
snídaně,…

2502

Stravování v
restauracích

1029

Ostatní – služby
(vstupenky,…
Pohonné hmoty
(benzín, nafta,…
Zboží (suvenýry,
potraviny, oděvy,…
Dopravu (ceny
jízdenek, popř.…

872
644
463
328

Plánujete vycestovat na
jaře
na dovolenou do
zahraničí?
(n=1000)
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Kudy z nudy.cz
-

Stěžejní nástroj na podporu domácího cestovního ruchu.

-

Návštěvnost v roce 2021 překročila 21,5 milionů, což
znamená 14% nárůst.

-

Počet uživatelů se meziročně zvýšil o 16 % na 10,7
milionů.

-

Novinky (průběžně):
•
regionální členění
•
další jazykové verze - aplikace v ukrajinštině
pro uprchlíky
•
sekce „zážitky do hodiny“
•
nové funkcionality včetně propojení s mobilní
aplikací
•
vyhledávání dopravního spojení přes OneTicket
a Idos
•
usnadnění správy obsahu pro pořadatele aj.

Zahraniční online kampaň Tradice 2022
-

jarní vlna - zohledňující hlavní
turistikou sezónu – dva měsíce
komunikace – od poloviny května do
poloviny července

-

podzimní vlna – zohledňující
podzimní a především vánoční
turistickou sezónu – po prázdninách –
od poloviny září do poloviny
listopadu

-

rozpočet – jaro 30 mi. Kč vč DPH,
podzim 10 mi. Kč vč DPH

-

rozdělení rozpočtu dle bonity trhů

-

kreativní koncept pro letošní online
kampaň – přijeďte zažít tradiční i nové
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Zahraniční online kampaň 2022 - kreativa
Kreativní řešení vychází z
dlouhodobého konceptu
„tradice“
-

kreativní koncept – přijeďte
zažít tradiční i nové

-

jarní vlna – témata – gastro,
sklo, architektura, letní
turistické trasy, lázně

-

podzimní vlna – témata –
gastro, sklo, Vánoce, zima
na horách, lázně

-

online mediatypy –
displejová reklama na
sociálních sítích
Facebook/Instagram + v síti
Teads.com

Příklad – carousel na FB
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Děkujeme za pozornost!
Ivan Bartoš, Jan Herget

