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Zahraniční zastoupení agentury
CzechTourism

V roce 2013 působilo ve světě
celkem 21 zahraničních
zastoupení agentury
CzechTourism. Základním
cílem sítě zahraničních
zastoupení je propagovat
Českou republiku jako ideální
turistickou destinaci, budovat
povědomí o značce destinace
a stimulovat objem příjezdů
zahraničních návštěvníků.
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Úvodní slovo generálního ředitele

Cicera „Povaha člověka je jeho osudem“ platil před naším
letopočtem stejně, jako platí v době, kterou začal počítat
gregoriánský kalendář. Přál bych nám, aby naše vlastní
příběhy měly vždy šťastný konec, byť jejich průběh může
být dramatický, romantický či veselý.
Můžeme odhadovat, že v roce 2013 navštívilo Českou
republiku až na 21 milionů zahraničních turistů. Historicky nejvyšší počet z nich – 7,3 milionu – se ubytoval
v hotelech či penzionech. Rekordní 1 milion lidí se v červenci zeptal „kudy z nudy“ a navštívil náš portál pro volnočasové aktivity.

Vážení čtenáři,
v letošním roce oslavila agentura CzechTourism 20 let
od svého založení. Jsem velmi rád, že jsme své dvacáté
narozeniny oslavili se ctí, a že se nám společně daří již dvě
desítky let budovat silnou pozici značky Česká republika.
Dvacáté narozeniny jsou významné, proto mi dovolte
krátké zamyšlení nad základním posláním naší společnosti
– tedy nad propagací České republiky na poli cestovního
ruchu. Co nebo kdo je vlastně Česká republika? Trvalé
místo pobytu. Rodná zem a vlast. Státní uskupení. Země
v srdci Evropy. Pro někoho jen přestupní stanice v cestě
za dalšími zážitky, pro někoho ta část evropské pevniny,
na níž se z cest za zážitky naopak vrací.
Především je to ale naše země. Moje stejně jako vaše. My
rozhodneme, jak se nám v ní bude žít. My jí vtiskneme
ráz, na jehož základě nás budou posuzovat turisté z celého
světa. Každý z nás v ní zanechává svůj otisk, ať již v podobě
změny společenských zvyklostí, formování jazyka či změny
rázu krajiny. Každý z nás zde vypráví svůj příběh, a i to
je důvod, proč CzechTourism prezentuje Českou republiku jako zemi příběhů. V roce 2013 jsme vám představili
některá z míst, která svůj příběh vyprávějí historicky
již po staletí – příběhy hvězd a astrologických objevů,
příběhy s pohádkovým nádechem i divadelní tematikou
a v roce následujícím se budeme soustředit na příběhy,
které zde prožíváte právě vy. Citát filosofa Marka Tulliuse
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Celkem 21 zahraničních zastoupení v 15 státech a 19 městech propagovalo v roce 2013 Českou republiku na zahraničních trzích. Otevřena byla 4 nová zastoupení – v americkém
Los Angeles, čínské Šanghaji, v Soulu a Hongkongu. CzechTourism prošel organizační změnou a světlo světa spatřily
nové projekty v rámci Integrovaného operačního programu
zaměřené mezi jinými na gastronomický a filmový potenciál
České republiky nebo na mladé cestovatele.
A protože jsem již jeden Cicerův citát zmiňoval, dovolím
si nakonec ještě jeden, který je pro konce proslovů více
než vhodný: „Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché
moudrosti před upovídanou hloupostí.“
Těším se s vámi na spolupráci v dalších letech.

Ing. Rostislav Vondruška
generální ředitel agentury CzechTourism
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Cíle agentury
CzechTourism
Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele,
zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem
CzechTourism je propagace České republiky jako destinace
cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR
tyto hlavní úkoly:

1. Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu
2. Destinační marketing
3. M
 ediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu
i agentury CzechTourism
4. Informační podpora cestovního ruchu
5. Výzkumné a vzdělávací činnosti
6. Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury
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Marketingová komunikace

Ve své činnosti v oblasti marketingové komunikace se
agentura v roce 2013 soustředila především na aktivity
spojené s následujícími národními produkty:
– cesty za poznáním (kulturní produkt): Praha, města
s příběhem;
– cesty krajinou (aktivní produkt): letní cesty, zimní cesty;
– cesty pro zdraví (lázeňský produkt): české lázně, medicínský turismus.

Kampaně realizované
v roce 2013
Realizované kampaně navazují na brand positioning Česko
– země příběhů definovaný marketingovou strategií.
Od toho se odvíjí komunikace turistických destinací v Česku
pomocí poutavých příběhů atraktivních míst naší země,
které může návštěvník odhalovat, objevovat a prožívat.

Kampaň na podporu příjezdového
cestovního ruchu
Agentura CzechTourism v roce 2013 spustila marketingovou
kampaň na podporu příjezdového cestovního ruchu, která
představila Česko jako zemi příběhů za pomoci nového
vizuálního stylu. Od dubna do října proběhla první část
integrované marketingové kampaně zaměřené především
na skupinu stěžejních a blízkých trhů. Kampaň reagovala
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na nedostatečnou prezentaci České republiky na zahraničních trzích a na nežádoucí asociace, které jsou s ní spojované. Hlavním komunikačním cílem proto byla změna
vnímání destinace: od image Česka jako nevýrazné země
ve východním bloku k exkluzivní destinaci atraktivní pro
movitější klientelu.
Hlavními komunikačními tématy v rámci kampaně byly:
Praha (Praha moderní, Praha historická), města s příběhem (Český Krumlov, Mikulov, Loket, Kuks), letní cesty
(Pálava) či české lázně (Karlovy Vary, Mariánské Lázně).
V souvislosti s kampaní vznikla nová mikrostránka
stories.czechtourism.com, v jejímž rámci byly vyprávěny
příběhy jednotlivých turistických destinací. Stránka získala bronz v soutěži Web Top 100 v kategorii cestovní ruch.
Kampaň probíhala na zahraničních trzích na Slovensku,
v Rakousku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Německu, Polsku,
Francii, Itálii, Španělsku, Číně a ve Velké Británii. Kampaň
mohli potenciální návštěvníci ČR zaregistrovat především
v digitálním prostředí, na vybraných trzích také v printu
a venkovní reklamě.
Na internetové prezentace bylo přivedeno přes 1 milion
návštěvníků, kampaň vygenerovala 829,7 mil. zobrazení
a předpokládaný přínos pro ekonomiku České republiky
přesáhl 107 milionů Kč.

Příběhy jednotlivých
turistických destinací

Tato propagace byla dále podpořena koncentrovanou spotovou kampaní na televizní stanici CNN, jež využila tří
nově natočených spotů prezentujících unikátní kulturní
dědictví, podmanivou krajinu a možnosti relaxace v Česku.

Kampaň na podporu domácího
cestovního ruchu
Marketingová kampaň na podporu domácího cestovního
ruchu probíhala od září do prosince 2013. Cílem kampaně bylo především zvýšit důvěru v Českou republiku
a v jednotlivé regiony, které byly představeny jako atraktivní místa pro trávení dovolené (minimálně víkendové)
poskytující nabídku kvalitních služeb. Navazujícím cílem
bylo zvýšit povědomí o méně etablovaných regionálních
destinacích, které disponují kvalitním produktem, a jejich
zařazení na seznam zvažovaných destinací k návštěvě.

Televizní spoty incoming

Kampaň se objevila na domácím trhu v následujících
typech médií: online display, online PPC, tištěná média
a rozhlas. Kampaň byla směřována na stránku ceskozemepribehu.cz. Dalšími nástroji komunikačního mixu byly
podpůrné BTL aktivity jako direct marketing, PR či soutěže
(DestinaCZe 2013, Přidej příběh). Celkový zásah tiskové
kampaně byl 79,4 % (tj. více než 1 mil. osob z dané cílové
skupiny). Online kampaň vygenerovala přes 55 mil. zobrazení a měsíčně oslovila přes 4,5 mil. unikátních uživatelů.
Rozhlasová kampaň představila 3 spoty, kterými bylo zasaženo 974 tisíc osob (tj. 67 % z dané cílové skupiny).

Hlavními komunikačními tématy kampaně byly příběhy
Jesenicka a Rychlebských stezek (letní cesty), Krkonoš
(zimní cesty), Olomouce (města s příběhem), České Kanady
a Slavonic (města s příběhem), Brna (města s příběhem),
Středních Čech a Luhačovic (české lázně a wellness).
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Produktová kampaň na podporu
příjezdového a domácího cestovního ruchu
Výše uvedené kampaně byly koncem roku doplněny produktovou kampaní zaměřenou na domácí a příhraniční
trhy. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o nabídce kvalitních
produktů napříč českými turistickými regiony. Komunikačním kanálem byla zimní verze printového suplementu
v české a anglické jazykové mutaci s názvem Česko, země
strhujících příběhů. V online prostředí byla na adrese
zima.ceskozemepribehu.cz spuštěna elektronická verze
suplementu. Pro online prostředí byla využita bannerová
a PPC kampaň na vybraných portálech.

Informační kampaň pro provozovatele
B2B informační kampaň určená provozovatelům činným
v oblasti cestovního ruchu probíhala v průběhu celého
roku formou tištěné inzerce, pravidelného vydávání
e-bulletinu a vydáním informační brožury CzechTourism –
Váš partner v cestovním ruchu. Brožura byla distribuována
na akcích pro odbornou veřejnost. Realizovány byly
2 vlny rozesílky direct marketingových dopisů a také
PPC kampaň zaměřená na malé a střední podnikatele
v oblasti cestovního ruchu.

40 000 návštěvníků
na Kudy z nudy
denně,
8 300 jich hledá kam
na lyže. Proč tam
není i vaše nabídka?
Je to zdarma.

40 000 návštěvníků
na Kudy z nudy denně,
5 200 jich hledá kam za sportem.
Proč tam není i vaše nabídka?
Je to zdarma.
Letní sporty
Registrujte se na www.kudyznudy.cz,
projekt realizovaný agenturou

Zimní sporty
Registrujte se na www.kudyznudy.cz,
projekt realizovaný agenturou
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40 000 návštěvníků
na Kudy z nudy denně,
2 500 jich hledá
lázeňskou provozovnu
nebo wellness
centrum. Proč tam
není i vaše nabídka?
Je to zdarma.
Lázně a wellness
Registrujte se na www.kudyznudy.cz,
projekt realizovaný agenturou

Projekty Integrovaného
operačního programu

Zavedení národního informačního portálu
cestovního ruchu (NIP)
1. 9. 2011 – 30. 6. 2015
Cílem projektu je vytvořit informační systém zaměřený
na oblast cestovního ruchu, který bude obsahovat zásadní
turistické informace o celé České republice. Dojde k ucelení prezentace České republiky na zahraničních trzích.
V rámci NIP budou prezentovány jednotlivé regiony České
republiky, subjekty, které v těchto regionech působí, i akce
a tipy na výlety pro zahraniční návštěvníky. NIP bude prezentován v 10 jazykových mutacích.

Rebranding a marketingová podpora
příjezdového cestovního ruchu
1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Projekt zavedením nového vizuálního stylu a zpřístupněním svého brand manuálu (brand.czechtourism.cz)
významnou měrou přispívá k profesionalizaci a sjednocení
propagace turistického potenciálu Česka. Nejviditelnější
aktivitou v roce 2013 byla integrovaná marketingová kampaň, která oslovila 26 milionů lidí a její předpokládaný
ekonomický přínos překročil 107 milionů Kč. Podařilo se
také uspět v konkurenci dalších aktérů, ať už na mezinárodním reklamním festivalu PIAF (bronz za nový vizuální
styl), tak v soutěži nejlepších webových řešení Web Top 100
(bronz pro stránky stories.czechtourism.com).

Marketingový mix na podporu domácího
cestovního ruchu
1. 2. 2011 – 31. 12. 2014
Projekt si klade za cíl zatraktivnit trávení volného času
v České republice a zvýšit pozitivní vnímání domácí turistické nabídky. Cílem projektu je především zvýšit důvěru
v Česko a vybrané regionální destinace představit jako
atraktivní místa pro trávení dovolené doplněné kvalitními
službami. Komplexní marketingová a komunikační kampaň je v souladu s positioningem Česko – země příběhů
a v roce 2013 cílila na tuzemské spotřebitele pomocí online
display reklamy, online PPC, reklamou v tištěných mediích
a rozhlasovou reklamou. Dalšími nástroji komunikačního
mixu jsou direct marketing, PR a další aktivity BTL jako
např. soutěže (DestinaCZe2013, Přidej příběh). Projekt
prostřednictvím informační kampaně pro provozovatele
v cestovním ruchu současně spolupracuje i se samotnými

poskytovateli turistických služeb s cílem zlepšení kvality
nabídek.

Podpora tvorby produktů a marketingu
cestovního ruchu v regionech
1. 3. 2011 – 31. 12. 2014
Cílem projektu je oživit zájem o Českou republiku, prodloužit turistickou sezónu a zkvalitnit a rozšířit nabídky
turistických produktů regionů pro domácí i zahraniční
turisty. V rámci projektu byla v Česku a v sousedních
zemích spuštěna marketingová kampaň propagující atraktivní produkty cestovního ruchu. Součástí projektu je
realizace akcí v oblasti designu, kulturního zážitku a veteránských závodů. V loňském roce byl zahájen seriál závodů
historických vozidel Czech Hero Ride. Připraveny byly také
seriály designových akcí Meet Czech Design a kulturní
event Czech The Light.

Česko chutná skvěle
1. 4. 2013 – 30. 6. 2015
Projekt Česko chutná skvěle rozvíjí již existující gastronomický produkt agentury CzechTourism – Czech Specials.
Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o značce
Czech Specials jako garanci české tradiční regionální gastronomie a vytvoření žádoucích asociací k české gastronomii „příběhová, poctivá, autentická“. Navazujícím cílem je
vytvoření inspirace k návštěvě českých restaurací certifikovaných touto značkou.
Projekt prezentuje Českou republiku jako destinaci
zážitkového turismu a gastronomii jako jeden z motivů
cestování, který doplňuje sérii zážitků z návštěvy Česka.
Součástí projektu je realizace integrované marketingové
kampaně. Ta bude podpořena televizním pořadem, prezentací na gastronomických festivalech, organizací soutěžního
klání pro certifikované restaurace a festivalem v restauracích Czech Specials.
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Czech Specials
Czech Specials je společným projektem agentury CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace
kuchařů a cukrářů ČR. Cílem projektu je zvýšit povědomí
o české regionální gastronomii prostřednictvím značky
Czech Specials, zatraktivnit turistické destinace a představit je prostřednictvím místních kulinářských specialit, jak
zahraničním, tak i domácím turistům. Součástí projektu
je také certifikace Czech Specials pro restaurace a hotely,
které do projektu vstupují. Ke konci roku 2013 bylo certifikováno celkem 410 restaurací ve všech regionech Česka.
V roce 2013 byl produkt Czech Specials prezentován ať
už samostatně nebo prostřednictvím partnerů projektu
na Gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily
Rettigové v Litomyšli, na Karnevalu chutí či na Dnech
gastronomie a pohostinství AHR ČR v Ostravě. Prezentace
projektu proběhla také v rámci Grand Restaurant Festivalu, Mezinárodního dne kuchařů a na Mikulov Gourmet
Festivalu. Dále byl odstartován společný projekt CzechTourism a ČR2 – rozhlasový pořad „Dobrou chuť Česko“,
v rámci kterého byly prezentovány restaurace s certifikací
Czech Specials.

Tradiční Česko všemi smysly – produkt
cestovního ruchu
1. 1. 2013 – 30. 6. 2015
V návaznosti na kampaň „Česko – Země příběhů“ podporuje projekt komunikaci méně etablovaných regionálních
destinací České republiky se silným zastoupením produktu
českých tradic. Měníme pohled na tradice, které jsou živé
a mají smysl, a inspirujeme k objevení a pochopení jejich

Manuál nehmotného kulturního dědictví
a lidové architektury
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příběhů. V úvodní fázi projektu byl připraven detailní
Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury spolu s vymezením regionů. Manuál slouží pro
vytvoření komunikačního a kreativního obsahu integrované komunikační kampaně. Manuál vznikal ve spolupráci
s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Současně
byly realizovány workshopy v regionech s cílem komunikovat a ověřit zmapované atraktivity se zástupci odborné
veřejnosti a partnerů z regionů. V navazující kampani bude
mj. využito audiovizuálních materiálů jako inspirace pro
prožití dalšího příběhu z návštěvy České republiky – zkušenosti s konkrétním smyslovým prožitkem vybraných
českých unikátních tradic.

Česko jako cool destinace pro mladé
cestovatele
1. 4. 2013 – 30. 6. 2015
Projekt si klade za cíl oslovit cílovou skupinu mladých cestovatelů ve věkové kategorii 18-26 let takovými formami
komunikace, které ji zaujmou pro návštěvu České republiky alespoň na víkendový pobyt. V rámci projektu bude
realizována intenzivní komunikační kampaň na základě
navrženého kreativního konceptu (výsledek studentské
soutěže „Cool Česko“) a bude vytvořena atraktivní e-platforma (mikrostránka) a mobilní aplikace.

Filmový turismus – produkt cestovního ruchu
1. 2. 2013 – 30. 6. 2015
Projekt vytváří novou motivaci pro cestování po Česku
prostřednictvím českých a zahraničních audiovizuálních
děl (AVD) natočených na našem území. Projekt si klade

za cíl inspirovat k prožití vlastního filmového příběhu
v reáliích Česka, a to zejména u cílové skupiny tzv. „kulturních turistů“. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření inovativního multimediálního obsahu pro webové
stránky a mobilní aplikaci, skrze které bude Česko prezentováno jako „země z filmu“.

Monitoring zahraničních návštěvníků Česká
republika
1. 11. 2008 – 31. 12. 2014
Cílem projektu je definovat profily zahraničních návštěvníků v České republice a jejich vnímání ČR jako turistické
destinace. V roce 2013 započal výzkum v 7 zámořských
destinacích (USA, Čína, Brazílie, Jižní Korea, Indie,
Japonsko a Austrálie), výsledkem budou ucelené informace o tom, jak cestují občané z těchto zemí a zda uvažují
o Evropě resp. České republice jako o možném cíli své
dovolené.

Sběr dat – domácí cestovní ruch
1. 11. 2008 – 31. 12. 2014
Projekt je zaměřen na definování profilu českých návštěvníků v turistických regionech a na šetření spokojenosti
domácích návštěvníků s turistickou nabídkou regionů ČR.
V roce 2013 proběhly 2 vlny sběru dat – letní a zimní.

Segmentace trhu významných strategických
zemí
1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Cílem projektu je vytvoření hlubší analýzy trhu cestovního
ruchu ve zdrojových zemích, které byly zvoleny ve vztahu
k marketingové koncepci CzechTourism, a následné zpracování segmentace vybraných zemí. Mezi sledovanými
regiony jsou např. Skandinávie, Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, arabské země a Střední Asie, celkem je projekt
zaměřen na 14 zemí.
V roce 2013 proběhla prvotní fáze výzkumu, v rámci kterého byly identifikovány země s nejvyšším potenciálem
pro cesty do ČR. V nich následně proběhne druhá fáze
výzkumu a budou popsány hlavní segmenty cestovatelů.

Marketingový informační systém
1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
Cílem projektu je vytvoření informačního systému, který
umožní prezentaci vybraných dat a usnadní jejich analýzu.
Systém bude sloužit též jako nástroj pro vyhodnocování
vztahu mezi investicemi a jejich následným ekonomickým
dopadem a mezi tvorbou a propagací produktů cestovního
ruchu a následnou návštěvností příslušné destinace.
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Nástroje propagace

Edice

Účast na veletrzích

V roce 2013 zajistilo oddělení edice realizaci 20 titulů
propagačních tiskovin ve 13 jazykových mutacích
v celkovém nákladu 1 480 200 ks. Zároveň pokračovala
vydavatelská spolupráce agentury CzechTourism
s partnerskými subjekty, některé tituly proto vznikaly
ve spolupráci s regionálními managementy, destinačními
managementy a s ostatními partnery. Vybrané publikace
byly vyrobeny ve vícejazyčných mutacích – např. katalog
ubytovacích zařízení v ČR vyrobený ve spolupráci
s Asociací hotelů a restaurací a katalog kempů v ČR, který
vznikl ve spolupráci s Asociací kempů ČR.

V roce 2013 organizovala agentura CzechTourism oficiální
účast České republiky na 18 veletrzích cestovního ruchu
zaměřených na koncového zákazníka i business klientelu,
v jejichž rámci představila oficiální výstavní expozici
České republiky.

Základem ediční řady byly nadále tři formáty: formát
image (210x285 mm), katalogový (105x150 mm) a formát
kombinující image a praktické informace (176x250 mm).
Tištěné propagační materiály byly distribuovány prostřednictvím zahraničních zastoupení, na veletrzích cestovního
ruchu a ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, které se
prezentují v zahraničí.
V roce 2013 oddělení edice intenzivně pokračovalo v budování interní fotobanky. Celkem oddělení edice pro účely
prezentace ČR na komunikační aktivity agentury CzechTourism zajistilo cca 330 fotografií.
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CzechTourism zrealizoval v roce 2013 také několik produktových veletrhů řešených formou tzv. schell scheme (expozice
objednána v místě konání), z toho např. 4 veletrhy zaměřené
na oblast MICE a 2 golfové veletrhy, prostor dostaly též prezentace lázní (prezentace v českých i zahraničních obchodních centrech).
Účast na veletrzích a připravované prezentace byly vybírány s ohledem na marketingovou strategii agentury
CzechTourism.
V rámci spolupráce zemí V4 se CzechTourism účastnil veletrhů WTM Latin America a ITB Asia Singapur.

Expozice 2013
Základní koncepce výstavní expozice z předcházejícího
roku zůstala zachována i v roce 2013. Expozice byla laděna
do národních barev, návštěvníky upoutala mimo jiné díky
velkoformátovým podsvíceným fotografiím reflektujícím
nový vizuální styl CzechTourism i díky možnosti zhlédnout
oficiální spoty České republiky a jednotlivých prezentovaných subjektů.
Expozice nově představila Českou republiku jako zemi
příběhů, důraz byl i nadále kladen na propagaci národních
produktů, jimiž jsou kulturní dědictví, regiony a města,
lázně a wellness, aktivní dovolená a MICE. Expozice byla
graficky i tematicky ztvárněna s ohledem na tyto produkty,
jednotlivé výstavní celky byly pro přehlednost odděleny
vertikálními podsvícenými panely nesoucími označení
dané sekce.
Zařazení vystavovatelů do tematických segmentů pomohlo
zefektivnit prezentaci České republiky, zintenzivnit propagaci národních produktů a zvýšit přehlednost expozice pro
návštěvníky.
Agentura CzechTourism i v roce 2013 finančně zajišťovala
svůj korporátní sektor i ostatní společné prostory expozice.
Výstavní sektor byl plně hrazen jednotlivým vystavovatelem s možností sdílení jednoho výstavního sektoru dvěma
komerčními subjekty.

Eventy
Podpora eventů konaných v regionech byla i v roce 2013
nedílnou součástí aktivit agentury CzechTourism. Jejich
cílem bylo pobídnout české turisty k realizaci jejich dovolených v domácím prostředí.
V roce 2013 podpořila agentura CzechTourism více než 50
regionálních akcí, festivalů či sportovních eventů.

Regionální eventy
s mezinárodním významem:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Barum Rally Zlín
Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově
Prague Pride
Run Czech (Prague International Maraton)
Jizerská 50 a další závody v rámci SkiTour,
MS v Biatlonu v Novém Městě na Moravě
Ice Wine du Monde
Festival světla – Signal
Křehký Mikulov
Designblok
MS juniorů, ME žen a mužů
(Česká basketbalová federace)

Česká republika byla prezentována i v rámci několika sportovních událostí mezinárodního přesahu, tj. na zahraniční
půdě, např. na MS v klasickém lyžování v italském Val di
Fiemme, v rámci série zápasů Euro Hockey Tour v Rusku,
Švédsku a Finsku.
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Společenské projekty zacílené na domácí
cestovní ruch a incoming:

Partnerství

–
–
–
–
–

Agentura CzechTourism se zařadila mezi významné
partnery turistických regionů, měst, profesních asociací
a dalších organizací, jakými jsou: Letiště Praha, ČSA,
Pilsner Urquell, Student Agency či NPÚ.

Tourfilm a Tour Region Film Karlovy Vary
Tourmap
Arts and Film Telč
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Mezinárodní výstava skla a bižuterie – Křehká krása
v Jablonci nad Nisou

Širokou základnu regionálních eventů tvořily např.
JazzFest Brno, Chodské slavnosti, festival České Hrady,
Karlovský gastrofestival, Food cup v Karlových Varech,
Porcelánové slavnosti a celá řada dalších.
V říjnu 2013 se Česká republika prezentovala v rámci unikátní světelné show „První festival světla“. Akce proběhla
na turisticky exponovaných místech historického centra
Prahy a jejím prostřednictvím se podařilo oslovit širokou
zahraniční i domácí veřejnost.
Agentura v roce 2013 zrealizovala druhou část multimediální a světelné show s názvem „Rozsviťme je!“ pořádanou
v každém z dvanácti míst s památkami UNESCO. Diváci
tak měli možnost prostřednictvím tohoto nástroje vstoupit
přímo do historie památek UNESCO a dozvědět se nové,
zajímavé informace netradičním způsobem.

Prezentace pro studenty
a zahraniční delegace
V prostorách mediálního centra ORBIS v sídle
CzechTourism probíhaly v průběhu roku 2013 prezentace
pro české i zahraniční studenty cestovního ruchu ze středních, vyšších i vysokých škol. Mimo to zástupci PR oddělení prezentovali Českou republiku a její turistický potenciál několika zahraničním delegacím (zejména z Číny,
Jižní Koreje, Thajska). Počet prezentací pro českou
i zahraniční veřejnost se přiblížil číslu 25.

Reklamní kampaně – doprava
V prostorách Letiště Václava Havla byla v termínu od
1. 3. 2013 do 31. 5. 2013 spuštěna reklamní kampaň,
v jejímž rámci se na 20 LCD monitorech v terminálu 1 promítaly spoty UNESCO. Cílem kampaně bylo oslovit zahraniční turisty přilétající do ČR a představit jim rozmanitou
turistickou nabídku regionů České republiky.
Atraktivní lokace a reklamního potenciálu Letiště Praha
bylo využito i v případě reklamní kampaně realizované
prostřednictvím megaboardu (plocha 100 m x 10 m) instalovaného na severozápadní straně budovy Skyport, která je
orientovaná přímo na hlavní přistávací dráhu.
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V měsících červen až prosinec 2013 proběhla ve spolupráci
se Student Agency masivní reklamní kampaň (polepy
autobusů, vysílání TV spotů, inzerce, distribuce letáků
na sedadlech).

Reklamní kampaně – outdoor
Pozornost se věnovala i domácím turistům, kterým se
prostřednictvím moderních reklamních technologií a LED
nosičů prezentoval spot „Aktivní dovolená“. Jeho cílem
bylo nalákat tuzemskou klientelu k trávení letní dovolené
v České republice. Bylo vytipováno 5 velkoformátových
LED obrazovek v Praze, Brně a Plzni na místech s vysokým
zásahem potenciálních turistů.

Webová prezentace
Rok 2013 byl pro CzechTourism a jeho online aktivity přelomovým. Portály www.czechtourism.com a www.kudyznudy.cz zažily historicky nejvyšší návštěvnost a doznaly
rozsáhlých technologických změn pro uživatele i provozovatele turistických cílů. Také na poli sociálních sítí CzechTourism dosáhl vynikajících výsledků.

CzechTourism.com
Portál czechtourism.com v průběhu roku 2013 prošel
zásadní přestavbou architektury, obsahu i designu.
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Nejvýraznějšími změnami roku 2013 byly nová grafická
podoba reflektující nový vizuální styl CzechTourism, rozšíření počtu jazykových mutací o čínštinu, japonštinu a brazilskou portugalštinu a rozšíření obsahu ve všech jazycích
o téměř polovinu.
Všechny tyto faktory přispěly ke vzrůstu meziroční
návštěvnosti o 16 %, stránky zaznamenaly přes 2 miliony
návštěv. Průměrně uživatelé prohlížením strávili
2,5 minuty a přečetli si více než 3 stránky.

Kudyznudy.cz
Portál Kudy z nudy agentury CzechTourism se za 9 let
svého působení stal jedním z nejvyhledávanějších volnočasových portálů v Česku.
Portál Kudy z nudy dosáhl v roce 2013 historicky nejvyšší
návštěvnosti – 7,2 milionu, unikátních návštěvníků bylo
přes 4 miliony. Projekt Kudy z nudy je jedním z hlavních
nástrojů, kterým agentura CzechTourism zdarma pomáhá
podnikatelům v propagaci jejich nabídek. Těch je více než
40 000.
V hlavní turistické sezóně stránky zaznamenávají přes
1 milion návštěv měsíčně. Přístupy z mobilních zařízení
a tabletů meziročně rostly v řádech stovek procent, konkrétně o 216 % u mobilních zařízení a o 236 % u tabletů.
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Portál czechtourism.cz
Portál CzechTourism.cz je základním komunikačním
nástrojem agentury CzechTourism s odbornou veřejností.
Prezentovány jsou zde veškeré marketingové aktivity,
komunikační strategie a projekty realizované agenturou
CzechTourism, popř. projekty, na kterých agentura participuje.

Sociální média
CzechTourism spravuje množství účtů na sociálních médiích. Od Facebooku, přes Instagram až po čínské Weibo či
ruské Vkontaktě. Počet fanoušků na Facebookové stránce
Discover Czech Republic, která sdružuje milovníky Česka
po celém světě, narostl v roce 2013 o 152 %. Na konci roku
jich stránka sdružovala téměř 210 000. Komunikace probíhá v mnoha jazycích – od angličtiny až po čínštinu. Twitterový účet, který spravuje zahraniční zastoupení v USA,
vyhrál v roce 2013 cenu Tweet roku v kategorii Nejlepší
účet veřejného sektoru. Ani Kudy z nudy nezůstává pozadu.
Projekt se může pochlubit velmi úspěšnou Facebookovou
stránkou, kde počet fanoušků za jeden rok vzrostl o 44 %
na 147 000.

Spolupráce s českými regiony

Komunikace s regiony probíhala i v roce 2013 na základě
dlouhodobě nastavené spolupráce s tzv. regionálními koordinátory. Koordinátoři fungují jako hlavní partneři agentury CzechTourism v turistických regionech a předávají
veškeré informace destinačním managementům a dalším
subjektům cestovního ruchu působícím v daném regionu.
Mimo pravidelných schůzek přímo v regionech zorganizovala agentura CzechTourism dvě setkání regionálních
koordinátorů, v jejichž rámci se měli možnost setkat jak se
zástupci agentury, tak s vybranými řediteli zahraničních
zastoupení CzechTourism.

Turistická informační
centra (TIC)
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism ve spolupráci s Asociací turistických informačních center České
republiky iniciovala sjednocení certifikačního procesu TIC
v České republice a vytvoření Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. Nová certifikace TIC je v platnosti od 30. dubna 2013.
Jednotný certifikát je dokladem o splnění základního standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci
v rámci Národního systému kvality služeb cestovního ruchu.
Asociace turistických informačních center zajišťuje
kontrolu TIC a navrhuje jejich zařazení do jedné ze tří
klasifikačních tříd, agentura CzechTourism pak v rámci
bonusového systému realizuje například Mystery shopping
pro certifikovaná TIC, která o tuto službu projeví zájem.
Certifikovaná TIC mají tak možnost prověřit své služby
nezávislým subjektem, a to zcela zdarma.

EDEN
EDEN (European Destinations of Excellence) je projekt
Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie. Hlavní
náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního
ruchu. Soutěž probíhá v participujících státech každoročně
již od roku 2007. Česká republika se projektu účastní
od roku 2009, národním koordinátorem je agentura
CzechTourism.
Ročník 2013 představil téma Cestování bez bariér (Accessible Tourism). Hledaly se takové destinace, které dlouhodobě pracují na odstraňování bariér v cestovním ruchu
a na zpřístupňování turistických atraktivit lidem s handicapem, seniorům, rodinám s malými dětmi, případně
dalším turistům se specifickými potřebami.
Do soutěže se mohly přihlásit destinace mající na svém
území například turistické a naučné stezky pro tělesně
postižené, nevidomé či neslyšící, speciální programy pro
osoby s handicapem, bezbariérové expozice v muzeích,
galeriích, zámcích, speciálně upravené expozice pro již
zmíněné cílové skupiny atd. Akceptovány byly také přihlášky destinací, jejichž turistická nabídka je založena
na odstraňování jiných druhů bariér. Mohlo se jednat
o bariéry psychologické (např. projekty pro menšiny,
odstraňování tabu témat ve společnosti) nebo legislativní a správní (např. zpřístupnění vojenských újezdů pro
turisty, umožnění návštěvy zvláště chráněných území atd.).
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 destinací. Sedmičlenná
porota složená se zástupců CzechTourism, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Pražské organizace vozíčkářů
a Centra Paraple vybrala do finále těchto pět destinací:
Lipno, České Švýcarsko, Orlické hory a Podorlicko, Krkonoše a Těšínské Slezsko. Vítěznou destinací se stalo Lipno.
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Komunikace
s odbornou veřejností

Press a fam tripy
V roce 2013 zorganizovalo oddělení PR celkem 61 akcí pro
zahraniční odbornou veřejnost. V návaznosti na marketingový plán agentury bylo zrealizováno 7 hromadných tematických press a fam tripů.
V rámci press/fam tripů se, kromě hlavních témat, komunikovala například i architektura, židovské památky, gay
tourism, golf, luxusní dovolená, design nebo lázeňství.
Největší akcí loňského roku z hlediska počtu účastníků
bylo zajištění doprovodného celodenního programu pro
190 honorárních konzulů z celého světa, kteří navštívili
Mladou Boleslav, Jablonec nad Nisou a lázeňské město
Poděbrady. Mezi akce většího rozsahu se řadila též organizace doprovodného programu pro 90 zahraničních
novinářů, kteří se účastnili Mistrovství světa v biatlonu
v Novém Městě na Moravě. Podpořili jsme fam trip pro
finské touroperátory při příležitosti nově operovaných letů
Norwegian Helsinky–Praha–Helsinky, participovali jsme
na akcích pro novináře v rámci projektu RunCzech a zajištovali jsme fam trip s tématem českého lázeňství určený
pro ruské a ukrajinské lékaře.
Nejčastějším cílem našich zahraničních hostů byla vedle
Prahy města Karlovy Vary, Kutná Hora, Český Krumlov,
Mariánské Lázně a Plzeň. Nejvíce odborníků přijelo z destinací, v nichž má CzechTourism zahraniční zastoupení.

Destinace

Termín
Press/fam
Počet osob
Trhy

V roce 2013 jsme připravili itinerář a servis pro 15 televizních štábů z celého světa, např. pro německou ARD TV,
brazilskou TV Globo, americkou Jewish TV nebo indickou
Travel XP.
Celkový počet zahraničních účastníků tripů se vyšplhal
na 684 osob (z toho 227 novinářů, 102 touroperátorů, výše
zmíněná skupina konzulů, lékařů, zástupců mezinárodních
letišť, zahraničních delegací a filmařů).
V roce 2013 bylo zaznamenáno celkem 6 927 mediálních
výstupů z více než 38 zemí světa, z nichž se na 3 702 výstupech přímo podílela agentura CzechTourism a její zahraniční zastoupení.

Propagace regionů ČR
Významná byla mimo jiné série 7 regionálních press a fam
tripů realizovaných pro české novináře a touroperátory
a tradiční Semináře pro odborníky v cestovním ruchu,
v jejichž rámci na začátku roku v hotelu Jalta v Praze prezentovalo 17 turistických regionů svou aktuální nabídku
přítomným zástupcům cestovních kanceláří a agentur.
Záměrem bylo seznámit přítomné s aktuální nabídkou
turistických regionů a oblastí Česka s důrazem na změny,
ke kterým došlo oproti roku předcházejícímu. Seminářů se
pravidelně účastní průvodci, zástupci cestovních kanceláří
a agentur, pracovníci informačních center, pedagogové,
novináři a v omezeném počtu i studenti cestovního ruchu.
Semináře se konaly jedenkrát v týdnu, po dobu 4 týdnů.

Zážitky
na sněhu

Města
s příběhem

Blogeři

Skalní
města

Enjoy the
Czech
Republic

Vinařské
cesty

Lázeňství

Advent

Krkonoše

Kutná Hora,
Č. Krumlov,
Tábor

Severní
a střední
Morava

České
Švýcarsko

Jižní Čechy,
západní
Čechy

Jižní Morava

Západní
Čechy

Praha, jižní
Čechy

27. 2.–2. 3.

15.–18. 5.

26.–30. 6.

24.–27. 7.

5.–10. 9.

18.–21. 9.

9.–13. 11.

10.–13. 12.

press

press

press

fam

fam

press

fam

press

6

10

6

10

26

8

7

10

Blízké

Blízké
a vzdálené

Blízké
a vzdálené

Blízké

Vzdálené

Blízké
a vzdálené

Rusko,
Ukrajina

Blízké
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Tiskové oddělení
a vztahy s médii
Tiskové oddělení v roce 2013 akcentovalo rozvrstvení
mediálního obsahu mezi odbornou a laickou veřejnost.
Publicita byla zajištěna aktivní komunikací s tuzemskými
i zahraničními novináři, psaním tiskových zpráv a PR
článků, tvorbou zahraničních i českých newsletterů,
organizací tiskových konferencí, zajišťováním inzerce
v odborných, celoplošných a společenských periodikách
apod. V kompetenci tiskového oddělení bylo rovněž provádění korektur mediálních výstupů celé agentury, zajišťování překladů pro PR články a tiskové zprávy určené
pro zahraničí, prezentace o České republice a agentuře
CzechTourism studentům a odborné české i zahraniční
veřejnosti i aktivity spojené s oslavou 20. výročí vzniku
agentury.
Těžiště mediálních aktivit tvořila spolupráce s veřejnoprávními a nezávislými médii: Českým rozhlasem a Českou televizí, celoplošným printovým médiem Regionální
deník a řadou odborných periodik působících na odbornou
i laickou veřejnost v České republice.
Jednou z novinek propagace turistického potenciálu
ČR byla realizace product placementu upozorňujícího
na portál Kudy z nudy v populárních seriálech nezávislé
TV stanice NOVA (Gympl s ručením omezeným, Doktoři
z Počátků).

Mediální projekty
TV týdeník a portál Toulavá kamera České televize
–	řešení obsahové a dramaturgické náplně pořadů na provázanost turistických produktů CzechTourism
TV prázdninový seriál Toulavá kamera
vychutnává Česko
–	odborná spolupráce na scénáři (technické památky,
podpora drobných podnikatelů, historie a budoucnost
tuzemských značek a regionální gastronomie)
Český rozhlas – Dvojka
–	živé rozhlasové přenosy z mediálního centra ORBIS
(8 vysílání), živá vysílání z regionů České republiky
(80 přenosů)

–	Dobrou chuť, Česko! - 5minutový deník z restaurací
Czech Specials propagující tradiční tuzemskou gastronomii (+ tvorba webu www.dobrouchutcesko.cz, dramaturgická spolupráce na pořadu)
Radiožurnál
–	turistické reportáže ve večerním a sobotním Radiožurnálu (700 injektáží do cestovatelských pořadů)
Regionální deník
–	celoroční spolupráce na medializaci projektů agentury
CzechTourism včetně tvorby dvou speciálních příloh
věnovaných selfpromo agentury
National Geographic
–	tvorba „vlastního čísla“ zaměřeného na propagaci
domácího cestovního ruchu a turistického potenciálu
regionů České republiky
V roce 2013 vydalo tiskové oddělení 109 tiskových zpráv
a 28 PR článků pro zahraniční veřejnost přeložených
do sedmi jazyků.
Široké české veřejnosti bylo odesláno 12 newsletterů
s aktuálními informacemi o dění v regionech a v celém
odvětví cestovního ruchu.
Zároveň bylo odesláno celkem 12 zahraničních newsletterů
v 8 jazycích.

ORBIS MEDIA CENTRE
Součástí Tiskového oddělení bylo mediální centrum
ORBIS, které sloužilo k interní a externí komunikaci
s odbornou a laickou veřejností.
Zde se v roce 2013 uskutečnily následující akce:
– 48 tiskových konferencí
– 12 akcí s odbornými partnery (AHR, ACK, AČCKA,
Asociace hejtmanů ČR, Asociace krajů ČR)
– 3 jour fixe
– 2 poroty mezinárodních festivalů Tourfilm
a Tour Region Film
– 10 prezentací mediálních a reklamních agentur
– 12 vernisáží a výstav
– 9 živých rozhlasových přenosů Českého rozhlasu
za účasti veřejnosti
– 1 živý přenos Snídaně s Novou na cestách
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Czech Convention
Bureau

Posláním Czech Convention Bureau (CzCB) je propagace
České republiky na poli kongresové a incentivní turistiky
na domácím a zahraničním trhu. CzCB úzce spolupracuje
s jednotlivými regionálními kancelářemi, zastřešuje práci
regionů, a přispívá tak k maximálnímu využití veškerého
kongresového potenciálu, který ČR nabízí. V roce 2013
tvořili členskou základnu Czech Convention Bureau tito
zástupci regionů – Carlsbad Convention Bureau, Centrála
cestovního ruchu – Jižní Morava, Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, North Bohemia Convention
Bureau, Prague Convention Bureau, Destinační společnost Východní Čechy – East Bohemia Convention Bureau,
Pilsen Convention Bureau, Jihočeská centrála cestovního
ruchu, North West Bohemia Convention Bureau. Spolupráce s těmito subjekty probíhá v rámci partnerství.
Czech Convention Bureau je otevřená instituce.
V roce 2013 vstoupily do projektu Czech Convention Bureau
dva regiony, a to region Vysočina a Olomoucký kraj.

MICE
Kongresová a incentivní turistika (známá též pod zkratkou
MICE) patří k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu. Statistiky mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) vyčíslují
průměrné celkové výdaje delegáta na meeting na více než
2 600 USD, což je až trojnásobek útraty běžného turisty.
Kongresová turistika oproti individuální turistice přináší
v jedné zakázce více osob a má odlišnou sezónnost. Pořádání významných MICE akcí je rovněž přínosné pro prestiž
a image destinace jakožto důležitého obchodního a kulturního centra. Dle zaměření kongresu je dále podporována
role destinace jako centra mezinárodního podnikání,
obchodu, vědeckého výzkumu, vzdělání či technologií.
Kongresový průmysl může rovněž fungovat jako stimul
při povzbuzování investic do místních podniků v oblasti
dopravy, hotelů a infrastruktury.
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Klíčové trhy
Tradiční/klíčové trhy: ČR (TOP trh pro mimopražské
regiony), Německo, Rusko, UK, USA, Francie, Slovensko,
Polsko.
Strategické trhy s velkým potenciálem: Čína, Indie,
Latinská Amerika (Brazílie), Blízký východ (U.A.E.),
Asie & Pacific.
Trhy „znovuobjevené“: Maďarsko, Rakousko.
CzCB využívá při propagaci ČR jako kongresové a incentivní destinace řadu marketingových nástrojů, přičemž
vedle marketingových kampaní je hlavní důraz kladen
na B2B akce, kterými jsou veletrhy, workshopy, road shows
atd. Cílem těchto akcí je zvýšit povědomí o kongresové
nabídce ČR mezi profesionály v tomto odvětví cestovního
ruchu a zároveň umožnit českým subjektům představit
svou nabídku zahraničním protějškům a navázat důležité
kontakty.

B2B prezentace – MICE
workshopy, road shows
a veletrhy
V roce 2013 Czech Convention Bureau uspořádalo čtyři
workshopy a jednu road show, akce byly zaměřené na kongresovou a incentivní turistiku a proběhly v Německu
(Hamburg), v Mexiku (Mexico City), v USA a v Kanadě
(Dallas, Washington, Toronto a Chicago).
V rámci projektu „Marketingová podpora MICE služeb
v ČR“, který je součástí Integrovaného operačního programu, proběhly workshopy v ČR (Praha) a na Slovensku
(Bratislava). Akce byly zaměřeny na segment MICE.
Cílem akcí bylo představit MICE nabídku České republiky
na cílových klíčových trzích.

– International Meetings
– Nadnárodní přesah

Corporate

Association

– Domácí
– Zahraničí
– Incentiva

– Mezinárodní/vládní asociace
– Mezinárodní nevládní asociace
– Asociace sídlící v ČR – lokální meetingy

V rámci workshopů měli čeští vystavovatelé z řad regionů
a soukromých subjektů možnost představit svou nabídku
zahraničním a domácím nákupčím a navázat nové kontakty s tamními meeting planners, incentive houses a se
zástupci korporátní klientely. Za českou stranu se kromě
CzechTourism – Czech Convention Bureau akcí zúčastnili
zástupci regionálních kanceláří zapojených do projektu
Czech Convention Bureau a dále řada významných hotelů,
hotelových řetězců a agentur.
Agentura CzechTourism představila MICE nabídku ČR
i ve Frankfurtu nad Mohanem na mezinárodním veletrhu
IMEX (21.–23. 5. 2013), který je zaměřen na segment kongresového průmyslu a na veletrhu EIBTM (19.–21. 11. 2013)
v Barceloně. Kromě agentury CzechTourism – Czech Convention Bureau se na veletrhu jako spoluvystavovatelé představili zástupci regionů a zástupci soukromých subjektů.

MICE, fam a press trips
V rámci prezentace možností segmentu meeting industry
na domácím trhu uspořádal (či se podílel) CzechTourism –
Czech Convention Bureau na devíti press a fam tripech.
Czech Convention Bureau organizuje pro nákupčí služby
z řad asociací a korporátní klientely poznávací cesty
na území celé ČR. Na těchto cestách zájemci poznávají
potenciál ČR z hlediska MICE a rovněž se účastní schůzek

Číslo

Typ Akce

s českými poskytovateli služeb z řad českých podnikatelů,
kteří působí v meeting industry. Pro účastníky je připraven
pestrý program, který dokonale představí MICE možnosti
v navštívených regionech. Cílem těchto fam/press tripů
je přiblížit navštívené regiony a celou ČR profesionálům
v oblasti MICE jako místo vhodné pro konání kongresových, firemních a incentivních akcí.

Marketingové kampaně
V roce 2013 proběhla marketingová kampaň zaměřená
na trh s asociačními meetingy, která proběhla ve spolupráci s nejvýznamnějším médiem v tomto segmentu,
společností CAT Publications. V rámci této spolupráce se
uskutečnila celoroční online kampaň na předním webovém
portále určeném pro nákupčí služeb – www.meetpie.com,
probíhala též celoroční online kampaň na MICE portále
www.bedouk.com.
Agentura CzechTourism – Czech Convention Bureau
vydala v roce 2013 nový kongresový katalog, který na 188
stránkách představuje kongresové a konferenční kapacity
v ČR. Katalog obsahuje kontakty na organizátory MICE
akcí, cateringové společnosti, poskytovatele konferenční
techniky a další subjekty. Czech Convention Catalogue
je nejucelenějším přehledem kongresových kapacit v ČR.
Katalog byl vydán v anglické mutaci, a to jak v tištěné
formě, tak na CD.

Cílový trh

Navštívený region/město

1.

fam trip

Německo

Liberecký kraj

2.

fam/press trip

Polsko

Liberecký kraj

3.

fam/press trip

Slovensko

Jihočeský kraj

4.

fam/press trip

Německo

Karlovarský kraj

5.

press trip

EU

Praha

6.

fam trip

Rusko

Východní Morava

7.

fam/press trip

Slovensko

Pardubický kraj

8.

fam trip

USA.

Praha

9.

fam trip

Rusko

Jižní Čechy
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Kampaně kandidatur

Do ČR míří časově nejdelší
kongres její historie

V rámci programu „Kampaně kandidatur“ se agentura
CzechTourism aktivně podílela či podpořila na 38 kampaní
kandidatur za účelem získání kongresů pro ČR. Díky programu Kampaně kandidatur se Czech Convention Bureau
stalo jedním z hlavních partnerů pro lokální Professional
Congress Organiser a Destination Management Company,
kterým agentura CzechTourism aktivně pomáhá získat co
nejvyšší počet kongresů pro konání v ČR.

Dalším z velkých úspěchů programu Kampaně kandidatur je vítězná kandidatura Czech Convention Bureau
a společnosti C In na XXVI. kongres IUGG (Mezinárodní
unie geodézie a geofyziky) s předpokládanou účastí
5 000 delegátů. Tento kongres, který proběhne v roce 2015
(22. 6.–2. 7. 2015) v Praze, bude nejdelším kongresem
v historii ČR.

Czech Convention Bureau rovněž podpořilo program
pro kongresové ambasadory, v jehož rámci např. podpořilo Ambassador Award Evenning či vzdělávací seminář
na téma „Jak úspěšně získávat mezinárodní kongresy“
(proběhl v dubnu 2014).

Praha je jedenáctou kongresovou
destinací na světě
Dle aktuálních statistik mezinárodní asociace ICCA se
v roce 2012 v Praze uskutečnilo 112 kongresů, česká metropole se ocitla na 11. místě v celosvětovém žebříčku kongresových měst. Jedná se o nejlepší umístění Prahy za posledních šest let, jedničkou zůstává Vídeň. Česká republika se
v celkové statistice umístila na 31. místě. V roce 2012 se
v ČR uskutečnilo 131 velkých akcí. Oproti roku 2011 pak
došlo v ČR k nárůstu počtu akcí dle statistik ICCA o 7,4 %.
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Institut turismu
České republiky

V lednu 2013 vznikl nový odbor agentury CzechTourism –
Institut turismu České republiky. Posláním Institutu je
poskytovat ostatním organizačním složkám agentury,
odborné i široké veřejnosti zpravodajské, analytické
a informační služby. Dále poskytuje pravidelné informace o současném stavu a očekávaném vývoji trhu
cestovního ruchu v České republice, zajišťuje pravidelné informace o současném stavu a očekávaném
vývoji trhu mezinárodního cestovního ruchu,
prostřednictvím spolupráce s veřejným a soukromým sektorem aplikuje získané poznatky do praxe, čímž přispívá k rozvoji a dosažení dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky v oblasti cestovního ruchu.

Hlavní aktivity Institutu
turismu ČR
Zpracování aktuálních dat – příjezdový,
domácí a mezinárodní cestovní ruch
– Vývoj příjezdového a domácího cestovního ruchu,
počty hostů a přenocování v regionech.
– Platební bilance cestovního ruchu České republiky –
devizové příjmy a výdaje.
– Celosvětový vývoj cestovního ruchu a hlavní
vývojové trendy.
–	Vývoj na zdrojových trzích – sledování ukazatelů
o výjezdovém cestovním ruchu, cestovatelské, spotřební
a mediální chování cílových skupin, zpracovávání informací v situačních zprávách zahraničních zastoupení
CzechTourism.
– Aktualizace tzv. Country reportů, které jsou
přílohou marketingové koncepce 2013–2020.
– Sestavení žebříčku nejnavštěvovanějších turistických
cílů dle jednotlivých krajů a typů památek.
–	Predikce příjezdového cestovního ruchu. V roce 2013
vznikla metodika na vytvoření krátkodobých a střednědobých predikcí příjezdového cestovního ruchu
do České republiky. Predikční model je dvakrát ročně
aktualizován a je zaměřen jak na incoming všeobecně,
tak na jednotlivé zdrojové trhy.

Zpracování informací o cílových
skupinách a segmentech
Segmentace domácího cestovního ruchu
Pro lepší zacílení aktivit na domácím trhu byly identifikovány různé typy českých cestovatelů. Tyto typy, kterými
jsou např. sportovci nebo aktivní památkáři, byly poté
popsány nejen z hlediska jejich cestovatelského chování,
ale i z hlediska životního stylu a životních postojů. Získali
jsme tak ucelené informace o Češích, kteří pravidelně cestují po České republice. Sledovány byly jejich preference,
vzorce chování i způsoby trávení volného času.
Turistická informační centra – kvalitativní
výzkum
V rámci výzkumu byl zkoumán postoj Čechů cestujících
po ČR k využívání služeb turistických informačních center
a dalších zdrojů informací. Respondenti byli dotazováni
na jejich cestovatelské zvyklosti, preferenci dovolené v ČR
nebo v zahraničí a na hlavní zdroje inspirace a informací,
na jejichž základě si své preference volí. Cílem bylo získat
potřebné poznatky vedoucí k zefektivnění služeb, které
informační centra svým návštěvníkům nabízejí.

Spolupráce s vysokými školami
Spolupráce s vysokými školami zahrnovala v roce 2013
především tyto aktivity:
– cyklus přednášek pro studenty
– soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci:
nejlepší práce byly vybrány a vyhlášeny v červnu 2013
– provozování automatické odpovědny studentům
student@czechtourism.cz
– zveřejňování aktuálních informací na
http://vyzkumy.czechtourism.cz
a na facebookovém profilu
–	spolupráce se 3 vysokými školami (Vysoká škola
ekonomická, Vysoká škola hotelová a Vysoká škola
obchodní) na projektech zaměřených na měření efektivity kampaní, řízení cestovního ruchu v ČR a zahraničí
a na měření konkurenceschopnosti v turistických regionech České republiky
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Filmový turismus

Fórum cestovního ruchu 2013

–	Společně s Czech Film Commission započala tvorba
„Film friendly manuálu“, který bude koncepčně upravovat systém řízení v rámci filmového turismu stejně
jako problematiku tzv. film friendly regionů (pobídka
směrem k AV produkcím).
–	Spolupráce se zahraničními produkcemi (Norsko –
Detective Downs, Mexiko – Možná přijde i Ježíšek,
Bollywood – location tour).
–	Byla dokončena mobilní aplikace Průvodce Aloise
Nebela. Aplikace vznikla díky spolupráci agentury
CzechTourism a organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Aplikace je originálně pojatým průvodcem
po regionu Jeseníků a Rychlebských hor.

Ve dnech 14.–15. října 2013 se v Dolní oblasti Vítkovic
v Ostravě konal 3. ročník konference Fórum cestovního
ruchu, kterou pořádala agentura CzechTourism ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. První den fóra byl
zaměřen na téma řízení cestovního ruchu, tématem druhého dne bylo industriální dědictví. Cílem konference bylo
informovat účastníky o aktuálním vývoji na poli cestovního ruchu a poskytnout prostor pro diskuzi nad vybranými tématy.
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Finanční zabezpečení
věcné činnosti

CzechTourism vykazoval za rok 2013
rozpočet ve výši 1 057 381 tis. Kč v této
struktuře:
Neinvestiční příspěvek
CzechTourism

391 713 tis. Kč

Investiční příspěvek CzechTourism

4 097 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek na projekty
Integrovaného operačního
programu

603 444 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek projektu
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost
Celkem

58 127 tis. Kč
1 057 381 tis. Kč

Rozbor zaměstnanosti a čerpání
mzdových prostředků:
Čerpání mzdových prostředků – druhově:
– Mzdové prostředky centrála hlavní pracovní poměr.
– Mzdové prostředky centrála ostatní osobní náklady
(DPČ a DPP).
Na mzdy zaměstnanců CzechTourism byla v roce
2013 vyčerpána suma 36 238 870 Kč při výši rozpočtu
37 377 750 Kč. Průměrný počet zaměstnanců na plný
pracovní úvazek činil 95. Na odměny pracovníků na DPČ
a DPP byla v roce 2013 vyčerpána suma 1 327 000 Kč při
rozpočtu 1 327 000 Kč. Na dohody o pracovní činnosti
nebo dohody o provedení práce jsou najímáni pracovníci
a brigádníci z důvodu zabezpečení narůstajícího objemu
činností CzechTourism. Tito pracovníci vykonávají méně
odborné, ale časově náročné práce – výpomoc ve skladu,
kopírování PR materiálů, zpracování kontaktů a jiných
přehledů.

Veřejné zakázky
V roce 2013 zadala ČCCR – CzechTourism 121 veřejných
zakázek v celkové hodnotě 618 285 982 Kč bez DPH, přičemž dodavatelé pro plnění jejich předmětů byli vybráni
zejména na základě otevřených zadávacích řízení. Veřejné
zakázky byly finančně zabezpečeny z rozpočtových zdrojů
ČCCR – CzechTourism, dále ze zdrojů projektů Integrovaný operační program a Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Z celkového počtu 121 veřejných zakázek bylo realizováno:
– 83 veřejných zakázek malého rozsahu
– 12 veřejných zakázek podlimitních
– 26 veřejných zakázek nadlimitních

Veřejné zakázky s ohledem na zadaný
objem finančních prostředků celkově
(zdroje ČCCR – CzechTourism, vč. IOP
a OPLZZ ) v roce 2013

Druh VZ:
89 % Nadlimitní
8 % VZMR
3 % Podlimitní
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Zahraniční zastoupení agentury
CzechTourism 2013
V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních
zastoupení agentury CzechTourism, z toho 18 tzv. prvního
stupně (kancelář agentury CzechTourism) a 3 zastoupení
druhého stupně (zastoupení PR agenturou).
V průběhu roku ukončilo svou činnost zahraniční zastoupení ve Frankfurtu, Vídni a Kyjevě. Počátkem roku 2013
byla otevřena dvě nová zastoupení - v americkém Los
Angeles a čínské Šanghaji, v druhé polovině roku pak
zastoupení v Soulu a Hongkongu.
Základním cílem sítě zahraničních zastoupení agentury
CzechTourism je propagovat Českou republiku jako ideální
turistickou destinaci, budovat povědomí o značce destinace a stimulovat objem příjezdů zahraničních návštěvníků. Pobočky agentury CzechTourism realizují širokou
škálu propagačních aktivit. Mezi jejich základní nástroje
patří kampaně (on-line, printové i outdoorové), press
a fam tripy, road show, účast na veletrzích, prezentačních
akcích, pořádání vlastních prezentací a workshopů, spolupráce se zahraničními a českými subjekty, navazování
a rozvoj kontaktů se strategickými partnery.
Činnost zahraničních zastoupení je zároveň monitorována
a vyhodnocována. Sledovanými parametry jsou nejen
kvantitativní, ale hlavně kvalitativní ukazatele a efektivnost činnosti. Za tímto účelem byl vypracován systém
metrik.

Projekt mezinárodní spolupráce států
Visegrádské čtyřky na vzdálených trzích
„European Quartet – One Melody“ 2013

Ve škále propagačních nástrojů byly i nadále využívány
prezentace pro odborníky a média, studijní cesty a on-line
nástroje – e-learning, e-semináře, blog, powerpointová
prezentace či webový portál www.european-quartet.com.
V roce 2013 zrealizovaly turistické centrály V4 úspěšné
partnerské inzertní kampaně v Indii, Číně a Brazílii.
Vysoce efektivní se ukázalo zejména zapojení do kampaně
„Rail Europe Connexion“ a členství v „Signature“ – konsorciu významných amerických travel agentů.
V celkovém součtu realizovalo „Evropské kvarteto“
v roce 2013 3 studijní cesty, 5 road show, 2 veletrhy
a 6 workshopů a prezentací. Přehled všech aktivit European Quartet včetně příjezdových statistik z cílových trhů
a profilů členských států představuje brožura „European
Quartet Facts & Figures“, kterou v prosinci 2013 vydala
agentura CzechTourism.
Produktově je společná marketingová kampaň orientována na tradiční i nová atraktivní turistická témata – středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO,
lázeňství a zdravotní turismus, aktivní turistiku a zážitkovou dovolenou. Zahrnuje spolupráci se zahraničními
incomingovými společnostmi, propagaci v médiích i aktivity zacílené přímo na koncové turisty. V neposlední řadě
významně posiluje spolupráci národních turistických
centrál s domácími subjekty cestovního ruchu zaměřenými na incoming. V celkovém součtu přispěly v roce
2013 středoevropské státy na společnou kampaň téměř
458 tisíci euro.

Společné aktivity národních turistických centrál zemí
Visegrádské čtyřky (V4) probíhaly od 1. července 2012
po dobu jednoho roku pod záštitou Maďarska, které navázalo na roční předsednictví České republiky. Propagace
Visegrádských zemí byla realizována jak na tradičních
zdrojových trzích v USA, Rusku, Japonsku, Brazílii, Indii
a Číně, tak v nových teritoriích s dobrým turistickým
potenciálem – v Latinské Americe, Austrálii a Dubaji.
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ZZ Benelux – Amsterdam
Ředitelka

Petra Koorn-Palečková

Založeno v roce

1997 ZZ Amsterdam
2005 ZZ Brusel
2011 sloučení obou zastoupení se sídlem v Amsterdamu

Top 3 aktivity
Zimní kampaň Snow and fun

Kampaň zaměřená na rodiny s dětmi zahrnovala 750 citylightů se zásahem více
než 3 miliony osob v regionu Randstad, reklamu na autobusech se zásahem
526 000 osob, online inzerci se zásahem 570 000 osob, inzerci v tisku a PR články
se zásahem 239 000 osob. Do 75 000 domácností byla distribuována tematická
brožura Snow & Fun jako vkládka v časopisech Winter buyers gids a Veronica
magazin.

Marketingová spolupráce s Jetair

Spolupráce s největším belgickým touroperátorem Jetair. Rozšíření nabídky
cestování do České republiky v zimním i letním katalogu. Díky kampani prodej letní
dovolené vzrostl v roce 2013 o 82%.

Press trip

Novinářská cesta na Jižní Moravu s tématy cyklistika, vinné stezky a památky
UNESCO. Výsledkem byly mediální výstupy v hodnotě 2 400 000 CZK, mimo jiné
také v nejčtenějším deníku De Telegraaf.

Dosažené výsledky
AVE

50 540 897 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

18 661 026

ZZ Čína – Peking a Šanghaj
Ředitelé

Noemi Benešová-Guerrero, Peking
František Reismüller, Šanghaj

Založeno v roce

2006 ZZ Peking
2013 ZZ Šanghaj

Top 3 aktivity
TV kampaň na CCTV

Televizní kampaň na centrální čínské televizi CCTV (kanály 1, 6, 9, 10, 13, 15).
Za 47 dnů kampaně odvysíláno celkem 3 138 pěti- a desetivteřinových spotů.
Kampaň zasáhla více než 113 700 000 diváků.

Travel Link Daily online kampaň

Inzertní kampaň v prestižním B2B magazínu Travel Link Daily, který je obden
elektronicky distribuován 50 000 cestovních kanceláří a dalším odborníkům
v cestovním ruchu. Spolu s kampaní proběhla propagace na mobilní sociální síti
Weixin.
Kampaň dosáhla 67% průměrné čtenosti ve vydání s inzercí České republiky
a celkový průměrný zásah 27 000 odborníků.

Inzertní kampaň zemí Visegrádské čtyřky
s touroperátory China International Travel
Service, Qiangsheng Tours a magazínem
My Vacation (Lvyou Qingbao)

Kampaň zemí V4 s předními touroperátory a turistickými médii. První komplexní
itinerář po zemích V4 – 8 stran v katalogu CITS na sezónu 2014/2015, distribuce
nákladu 150 000 kusů v 74 pobočkách CITS v Šanghaji. 18 stránkový PR článek
o destinaci V4 ve spolupráci s magazínem My Vacation s nákladem 400 000 kusů.
Inzerce ve 3 vydáních hlavního šanghajského B2B týdeníku Travel Times
ve spolupráci s Qiangsheng Tours, náklad 150 000 kusů. Celkový příspěvek partnerů
na kampaň téměř 650 000 CZK.

ZZ Čína – Hong Kong s působností pro jihovýchodní Asii a Austrálii
Ředitel

Jan Urban

Založeno v roce

2013

Top 3 aktivity
Prezentace Visegrádské čtyřky v Sydney,
Travel Weekly Trivia Night

První společná prezentace zemí Visegrádské čtyřky v Austrálii. Workshop
a prezentace pro 60 zástupců touroperátorů a médií z oblasti New South Wales
ve spolupráci s Emirates, Rail Europe a Travel Weekly.

Macau Trade Presentation a ANTOR
Christmas Party

Představení České republiky jako nové destinace touroperátorům v Macau
specializovaným na bohatou čínskou klientelu a „Casino Incentive“ – rozvoj produktů
luxusní dovolené v rámci balíčků kasin. Antor Christmas Party – představení
produktu českých vánočních trhů 120 zástupcům touroperátorů v Macao s výstupy
v místních médiích např. The Standard s 220 000 výtisky.

ITB Singapore,
Expozice zemí Visegrádské čtyřky

Účast zemí V4 na prestižním B2B veletrhu, který je nejvýznamnější platformou pro
region jihovýchodní Asie. Expozice V4 „European Quartet – One Melody“ představila
rekordních 18 vystavovatelů, z toho 6 českých subjektů a byla vybrána asijskými
nákupčími jako jedna z preferovaných destinací letošního ročníku veletrhu.

Dosažené výsledky (za celou Čínu)
AVE

7 439 000 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

138 728 553
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ZZ Francie – Paříž
Ředitel

Filip Votava

Založeno v roce

1997

Top 3 aktivity
Press trip Figaro Voyageur

Speciální číslo prestižního časopisu Figaro Voyageur věnované Praze. Výstup vznikl
na základě podzimního press tripu a partnerské spolupráce zahraničního zastoupení
s redakcí. Rozsah vydání 114 stran, AVE 4 125 000 CZK. Doprovodná kampaň
v deníku Le Figaro s nákladem 430 000 ks.

Kampaň Ostrava

Kampaň na podporu přímého leteckého spojení Paříž – Ostrava. Realizovány
3 hromadné press tripy do ostravského regionu podpořené soutěží
v rádiu. Publikované články dosáhly hodnoty AVE 9 321 000 CZK a oslovily
2 926 000 čtenářů.

On-line kampaň
Česko – země příběhů

Online kampaň představila Českou republiku jako romantickou destinaci na serveru
YouTube a vyhledávači Google. Spoty na YouTube dosáhly 1 937 953 zhlédnutí.
PPC kampaň na vyhledávači Google vygenerovala 61 000 kliků.

Dosažené výsledky
AVE

49 849 900 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

41 264 664

ZZ Itálie – Miláno
Ředitelka

Kateřina Bělunková

Založeno v roce

1995

Top 3 aktivity
Online kampaň s leteckou společností
Ryanair

Společná marketingová kampaň realizovaná na webu ryanair.com a na hlavních
italských vyhledávačích byla zaměřena na podporu letecké linky Bergamo – Brno.
Kampaň během 3 týdnů vygenerovala 9 400 000 impresí a počet prodaných
letenek z Itálie se meziročně zvýšil o 10 %.

Presstrip pro TV RAI

Presstrip pro veřejnoprávní televizi RAI zaměřený na Prahu a českou hudbu.
Jeho výstupem byl dokument „Praga, Antonín Dvořák“ v délce 12 min., který byl
odvysílán na stanici RAI3 v pořadu o cestování Alle Falde del Kilimangiaro se
sledovaností 1 600 000 diváků. Pořad je také uveden na webu rai.it, AVE hodnota
6 720 000,- CZK.

Kampaň Česko – země příběhů

Kampaň realizovaná s největšími on-line agenturami Expedia, Volagratis a Edreams
prostřednictvím on-line bannerů. Kampaň během 6 měsíců vygenerovala
24 200 000 impresí a přesáhla tak o 33 % očekávaný výkon zobrazení.

Dosažené výsledky
AVE

60 428 898 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

10 673 794

ZZ Korea – Soul
Ředitel

Michal Procházka

Založeno v roce

2013

Top 3 aktivity
Natáčení cestovatelské show TV KBS
Andante

Cestovatelská talk show „Andante – It is ok“ s korejskými celebritami Park Won
Sook a Oh Meeyeon natáčená v Praze, Českém Krumlově a Karlových Varech.
Hodinový pořad vysílaný hlavní televizní stanicí KBS v prime time dosáhl
sledovanosti 3 500 000 diváků. Jména obou celebrit a Praha byly v den vysílání
nejvyhledávanějšími klíčovými slovy na portálu Naver.com.

Kampaň české vánoční trhy

Představení produktu českých vánočních trhů v rámci kampaně s největšími
touroperátory Interpark Tour, Hana Tour, Mode Tour. Na základě kampaně vznikly
články v největším korejském deníku Chosun Ilbo, výstupy ve webovém magazínu,
B2B novinách a virálních videích. Celkový zásah kampaně: 1 850 000 osob.
Spoluúčast korejských partnerů 2 000 000 CZK.

Veletrh KOTFA Busan, BEXCO

Prestižní cena pro nově vzniklé zahraniční zastoupení v Soulu za „nejlepší turistickou
prezentaci“ na mezinárodním veletrhu KOTFA Busan zaměřeném na segment B2C
(98 tisíc návštěvníků) v druhém největším korejském městě. Český stánek představil
brandingovou kampaň „Česko – země příběhů“ a atraktivní program díky barterové
spolupráci s českými partnery Mattoni, Becherovka, Moser, cestovními kancelářemi
a hotely.

Dosažené výsledky
AVE

34 822 054 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

17 211 167
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ZZ Mexiko – México City s působností pro Latinskou Ameriku
Ředitel

Petr Lutter

Založeno v roce

2006

Top 3 aktivity
Soutěž „Soy Fan“

Soutěž Soy Fan de la República Checa (Jsem fanouškem České republiky) probíhala
na Facebooku a Twitteru. Cíl: zvýšit počet fanoušků, získat databázi B2C a ve formě
hry nalákat k návštěvě České republiky. Výsledky: databáze 64 908 kontaktů (e-mailů),
85 988 (+339 %) nových fanoušků na Facebooku a 2 917 (+108 %) na Twitteru.

Natáčení tří televizních pořadů – press
tripy

Tři půlhodinové pořady: „E! Special: República Checa“ a „Boys on the Road“ pro
TV kanál E! Entertainment, a „Top 5: República Checa“ pro TLC Discovery. Odvysílány
v premiéře + 4 opakování. Oba kanály jsou placené, sledovanost v Latinské Americe
se pohybuje kolem 2 500 000 diváků.

Spolupráce s touroperátory – tzv. Pooly

V roce 2013 probíhala spolupráce v Mexiku, Kolumbii, Argentině, Peru, Chile
a v Brazílii. Hlavní aktivity: vydání katalogu zájezdů (obsah – zájezdy českých CK),
inzerce v denících a odborných časopisech, prezentace pro cestovní kanceláře.
Účast na prezentacích: 1 455 zástupců CK. Vytištěno a distribuováno 15 100 ks
katalogů zájezdů. Spoluúčast TO: 758 500 CZK.

Dosažené výsledky
AVE

51 126 726 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

139 948 302

ZZ Německo – Berlín
Ředitel

Jiří Rosenkranz

Založeno v roce

1993

Top 3 aktivity
TV pořad Hanseblick – Vltava od pramene
do Českého Krumlova

Natáčení pořadu Hanseblick s TV Norddeutscher Rundfunk v Jižních Čechách
a na Šumavě, od pramene Vltavy do Českého Krumlova. Výsledný pořad v délce
45 minut sledovalo 500 000 diváků. Na základě ohlasů publika připravuje redakce
TV NDR natáčení dalšího dílu.

Partnerský marketing se Škoda Auto

Prezentace na nejvýznamnějším veletrhu cestovního ruchu ITB Berlin ve spolupráci
s německou pobočkou koncernu Škoda Auto. Novinkou bylo představení atraktivní
expozice České republiky s vystaveným aktuálním modelem Škoda. Expozice získala
kladný ohlas mezi odbornou i laickou veřejností a výrazně přispěla ke zviditelnění
a posílení značky destinace na trhu.

ADAC Reisemagazin Prag

Na základě partnerské spolupráce vzniklo speciální tematické vydání magazínu
ADAC Reisemagazin Prag. Magazín vydává německý automotoklub, který čítá
na 18 milionů členů a cílí na skupinu individuálních turistů. Magazín představil
1 900 000 čtenářů Prahu a českou gastronomii. Hodnota AVE 12 281 500 CZK.

Dosažené výsledky
AVE

127 215 989 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

16 632 059

ZZ Polsko – Varšava s působností pro Litvu a Lotyšsko
Ředitelka

Ivana Bílková

Založeno v roce

2003

Top 3 aktivity
Kampaň Východní Morava – duchovní
dědictví

Tematická kampaň na propagaci Východní Moravy – Velehradu, nejvýznamnějšího
duchovního místa spjatého s Janem Pavlem II., zaměřená na novináře a cestovní
kanceláře přinesla celkem 69 PR článků v hodnotě AVE 5 926 345 CZK
a na nejnavštěvovanějším vyhledávači Onet zaznamenala více než 30 000 000
impresí. Kampaň přispěla k téměř 70% meziročnímu nárůstu počtu polských turistů
na Východní Moravě a zvýšení počtu přenocování o 31 %.

Partnerská spolupráce s Air Lithuanica
v Litvě

Společná propagace s Air Lithuanica a spolupráce na press tripu, který vygeneroval
PR články v hodnotě AVE 498 768 CZK. Zavedení České republiky jako nové
turistické destinace do nabídky 15 cestovních kanceláří a rozšíření počtu letů
Air Lithuanica do České republiky. Kampaň přispěla k meziročnímu nárůstu počtu
litevských turistů o 3,8 %.

Zimní kampaň Snow & Fun

Kampaň zaměřená na propagaci zimní dovolené v České republice realizovaná
s cestovní kanceláří Neckermann a na rezervačních a cestovatelských portálech.
Doprovodné prezentace v obchodních centrech a na veletrzích oslovily 250 000 osob,
zrealizovaný press trip přinesl PR články v hodnotě AVE 3 038 102 CZK. Kampaň
přispěla k meziročnímu nárůstu příjezdů v 1. čtvrtletí o 10 %.

Dosažené výsledky
AVE

18 995 798 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

16 252 965
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ZZ Rusko – Moskva s působností pro Bělorusko a Jekatěrinburg s působností pro střední Asii
Ředitelé

Robert Novotný, Moskva
Roman Procházka, Jekatěrinburg

Založeno v roce

1997 ZZ Moskva
2010 ZZ Jekatěrinburg

Top 3 aktivity
TV kampaň Rusko

Kampaň na 13 televizních kanálech v rámci níž bylo odvysíláno celkem 3 502 spotů
v délce 30 a 90 vteřin. Kampaň zasáhla 36 421 257 diváků a přispěla k meziročnímu
nárůstu ruských turistů v České republice o 9 %.

Fam a press trip Jižní Čechy, Jižní Morava

Fam a press trip do regionu Jižní Čechy a Jižní Morava pořádaný ve spolupráci
s ČSA a turistickými centrálami Jižních Čech a Jižní Moravy. Program byl zakončen
konferencí o možnostech rozvoje česko-ruské spolupráce. Dokument o České
republice včetně rozhovoru s prezidentem České republiky, který natočila
a odvysílala TV Rossija 24, zhlédlo 7 000 000 diváků.

Společný fam a press trip ZZ Moskva
a Jekatěrinburg

Společný fam a press trip zahraničního zastoupení Moskva a Jekatěrinburg
pro 40 zástupců touroperátorů a médií z celé Ruské federace organizovaný
za partnerské podpory ČSA, Karlovarského kraje a turistické centrály Jižních
Čech. V rámci programu byly kromě prezentace turistických atraktivit realizovány
workshopy s regionálními subjekty. Cesta přispěla k rozšíření nabídky svatební
turistiky do regionů. TV Rossija 24 a internetová TV Reklamaster pořídily a odvysílaly
reportáže, které zasáhly 8 000 000 diváků.

Dosažené výsledky (za celé Rusko)
AVE

7 603 000 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

100 573 285

ZZ Slovensko – Bratislava
Ředitelka

Nora Gill, Ph. D.

Založeno v roce

2006

Top 3 aktivity
Kampaň na propagaci sakrální a kulturní
turistiky

ZZ uskutečnilo 11 infocest pro média s publikovanými výstupy v printových, online
médiích, rádiu a TV s celorepublikovým dosahem (Rádio a televízia Slovenska - RTVS).
Celkové AVE 7 500 000 CZK.

Road show
Leto u susedov

Roadshow „Leto u susedov“ realizovaná v 5 obchodních centrech slovenských měst
– Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín. Společný projekt s Magyar Turizmus
a Burgenland Tourism. Celkový zásah cca 70 000 návštěvníků obchodních center.

Letní outdoorové prezentace

Série letních outdoor prezentací: Bratislavský majáles, Gurmán fest Bratislava, ArtFilmFest
Trenčianske Teplice, festival Bažant Pohoda Trenčín, mezinárodní folklorní festival Pod
Poľanou – Detva a Maraton mieru Košice. Celkový zásah 210 000 návštěvníků těchto akcí.

Dosažené výsledky
AVE

16 036 360 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

1 011 529
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ZZ Španělsko – Madrid s působností pro Portugalsko
Ředitelka

Markéta Lehečková

Založeno v roce

2001

Top 3 aktivity
Press trip „Nová tvář Prahy“

Cílem bylo představit Prahu jako město dynamické a kulturní. Press tripu se zúčastnilo
6 médií. Články (print i online) publikované na základě tohoto press tripu mají
hodnotu 5 937 327 CZK. Partnerský sponzoring španělského hotelového řetězce
Barceló H&R a letecké společnosti Czech Airlines.

Soutěž pro bloggery Casa Decor vs.
Designblok

Soutěž pro bloggery o nejlepší mediální pokrytí nejvýznamnější výstavy
interiérového designu, architektury, designu a umění Casa Decor Madrid s následnou
účastí na press tripu na pražský Designblok. Mediální pokrytí akce bylo ve výši
6 072 489 CZK. Akce byla podpořena stránkou inzerce CzT v oficiálním katalogu
výstavy Casa Decor (500 000 výtisků) a také online bannerem pro vyhlášení soutěže
na stránce Casa Decor.

Videoklip slavné španělské hudební
skupiny Chambao k jejímu 10. výročí
„10 años Around The World“

Natáčení pilotního videoklipu hitu „Allí estás tú“ v Českém Krumlově, Holašovicích,
na Lipně a v zákoutích řeky Vltavy. Videoklip byl nejdříve uveden na španělském
a jihoamerickém trhu, během podzimu se začal vysílat v ostatních zemích působnosti
produkční firmy Sony Music. Propagace videa na hudebních TV kanálech a v hudebních TV programech (celkem 38,5% share), v rádiích (6 643 858 posluchačů), v tisku
(13 800 čtenářů týdně), online (Vevo, Spotify, blogy, newslettery – více než 3 127 800
impresí) a na sociálních sítích.

Dosažené výsledky
AVE

66 103 445 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

16 593 150

ZZ Švédsko – Stockholm s působností pro Skandinávii a Finsko
Ředitelka

Lucie Vallin

Založeno v roce

2008

Top 3 aktivity
Zimní kampaň Snow & Fun Dánsko

Outdoorová reklama v rámci kampaně oslovila 1 284 000 osob v Kodani
a 2 423 077 osob v Århus. Série tiskových zpráv a zrealizovaný press trip v rámci
kampaně vygenerovaly celkem 32 článků s AVE v hodnotě 2 916 300 CZK.

Golfový press trip, Švédsko a Finsko

Na základě press tripu pořádaného ve spolupráci s českými golfovými hřišti
a Karlovarským krajem vznikly PR články v nejvýznamnějších švédských a finských
golfových magazínech jako Golf Digest, Lifestyle Golf a na on-line golfových
portálech s celkovou hodnotou AVE ve výši více než 2 000 000 CZK.

Prezentace zemí Visegrádské čtyřky,
Švédsko

Mezinárodní workshop pořádaný ve spolupráci s turistickými centrálami zemí
V4. Česká republika byla zastoupena společností ČSA, hotelovými řetězci,
incomingovou společností ADR International a Léčebnými lázněmi Jáchymov.
Představení produktů Praha – citybreak, MICE, spa a wellness se zaměřením
na seniory pro 90 zástupců z řad tour operátorů, cestovních kanceláří a klíčových
turistických médií.

Dosažené výsledky
AVE

26 735 560 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

5 651 116
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ZZ USA – New York s působností pro Kanadu a Los Angeles
Ředitelé

Michaela Claudino, New York
Vojtěch Kačerovský, Los Angeles

Založeno v roce

1996 ZZ New York
2013 ZZ Los Angeles

Top aktivity
Natáčení Jewish Life TV v ČR

Natáčení dokumentu o židovské kultuře, památkách a historii pro televizi Jewish
Life. Štáb navštívil Prahu, Terezín, Mikulov, Třebíč, Telč a Plzeň a v každém městě
uskutečnil několik rozhovorů s předními představiteli židovské obce nebo města.
Hodinový dokument bude odvysílán celkem 8x v průběhu celého roku 2014
v rámci pořadu Air, Land and Sea a zasáhne na 40 000 000 domácností. Článek
v National Jewish News, cirkulace 106 000 čtenářů.

Kampaň se Signature Travel Network

Kampaň se Signature Travel Network, světovým konsoriciem hotelů a tour
operátorů, zahrnovala speciální PR článek v podzimním vydání magazínu “Ultimate
Experiences”, který byl distribuován 6 000 tour operátorů a 150 000 vysoce
bonitních spotřebitelů. Newsletter s prezentací České republiky a upoutávkou
na obsah článku magazínu Ultimate Experiences zasáhl více než 700 000
bonitních klientů. AVE hodnota výstupů ve výši 975 000 CZK.

Culinary Roadshow „Taste the Czech“

Tematicky zaměřená prezentace vysoké gastronomie v šesti městech
amerického západu, na kterou navazoval press trip do České republiky s tématem
gastronomie a historie přinesla sérii článků v tištěných a on-line médiích a v rádiu.
Výstupy zasáhly celkem cca 10 000 000 osob a přinesly hodnotu AVE ve výši
585 000 CZK.

Czech That Film Festival

Série prezentací České republiky v rámci Filmového Festivalu „Czech That Film“
v 10 městech – Los Angeles, San Francisco, Phoenix, Portland, Seattle, Salt
Lake City, Denver, Chicago, Washington, New York. Akce oslovila 20 000 osob
a vygenerovala PR články v hodnotě AVE 390 000 CZK.

Press trip, hrady a zámky

Press trip pro americké a kanadské novináře představil české hrady a zámky
– Praha, Karlštejn, Konopiště, Český Krumlov, Hluboká, Orlík a produkt
zámeckých hotelů. Výstupem byly čtyři články v časopise Global Traveler
(AVE 1 560 000 CZK), článek v časopise Global Living (AVE 390 000 CZK)
a v novinách Cloverdale Reporter. V roce 2014 vyjdou články v prestižních
novinách Boston Globe a The New York Daily News.

MICE road show

Série B2B prezentací se zaměřením na kongresovou a incentivní turistiku. Road
show organizována agenturou CzechTourism a Prague Convention Bureau,
za podpory České ambasády ve Washington DC, Generálního konzulátu v Chicagu
a Generálního konzulátu v Torontu. Road show se uskutečnila ve městech Dallas,
Washington D.C., Toronto a Chicago, zúčastnilo se 5 českých subjektů. V Chicagu
byla akce spojena i s účastí na veletrhu AIBTM. V každém městě navštívilo
workshop na 40 nákupčích. Pro výherce je naplánován fam trip v roce 2014,
jeho hlavním partnerem je Delta Airlines. V roce 2015 budou na základě road
show realizovány v ČR dvě akce, jedna pro 1 000, druhá pro 500 účastníků.
AVE plánovaných akcí v ČR se pohybuje kolem 16 000 000 CZK.

Dosažené výsledky (za celé USA)
AVE

6 979 000 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

52 519 251

ZZ Velká Británie – Londýn s působností pro Irsko
Ředitelka

Katarína Hobbs

Založeno v roce

1993

Top 3 aktivity
Kampaň s leteckou společností Jet2
a TO Jet2 Holidays

Společná kampaň s leteckou společností Jet2 a touroperátorem Jet2 Holidays
na téma podzimní dovolené formou tištěné inzerce a outdoorové reklamy
ve městech Manchester, Leeds, Newcastle, Edinburg a Bradford. Díky této
dvouměsíční kampani Jet.com zaznamenalo 10% nárůst prodaných letů
a 28% nárůst rezervací oproti roku 2012.

Travel Media Event

Setkání k rozšíření spolupráce se strategickými partnery a posílení vizibility
značky destinace na trhu zrealizované ve spolupráci s českými partnery Pražskou
informační službou, Pratur Welcome, Letiště Praha a hotel Barcelo. Akce se
zúčastnili nejvýznamnější novináři a klíčoví touroperátoři, zástupci letecké
společnosti Aerlingus, prezidentka Irish Travel Trade Association a zástupci TV
stanice RTV.

Český suplement v trade magazínu ABTA

Tematická příloha magazínu vydávaného ABTA – profesní asociací britských
travel agentů věnovaná výhradně České republice o rozsahu 52 stran. Suplement
představil jednotlivé turistické produkty České republiky a byl distribuován
20 000 členům ABTA.

Dosažené výsledky
AVE

17 797 652 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

8 483 088
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ZZ Japonsko – Tokio
Ředitel

Shigeo Okinaka

Založeno v roce

1995

Top 3 aktivity
Televizní dokumenty BS Fuji TV

Vytvoření dvou 60 minutových dokumentů – „1000 let dějin a 100 věží Prahy“
a „Hudba a umění v Praze“, které byly odvysílány na televizní stanici BS Fuji TV.
Pořady zhlédlo 10 000 000 diváků a hodnota AVE dosáhla 4 000 000 CZK.

Spot Sony 4K TV

Výroba a vysílání čtyřminutového spotu o České republice ve více než
10 000 obchodech Sony v Japonsku. Celkový zásah 3 650 000 osob, celková
hodnota AVE 10 000 000 CZK.

Roadshow s JATA Team Europe

Roadshow organizovaná Japonskou asociací cestovních kanceláří JATA v 7 největších
japonských městech za účasti zástupců 9 evropských turistických centrál. Série
workshopů s celkem 288 zástupci touroperátorů a cestovních kanceláří.

Dosažené výsledky
AVE

23 804 104 CZK

Počet oslovených osob na trhu celkem

5 259 284
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1 Soul – magazín The Traveller / 2 kampaň s Rail Europe – Connexion Flyer / 3 Šanghaj – produktový katalog CITS
4 Benelux – Bike and Trekking / 5 Mexiko – soutěž Soy fan de la República Checa / 6 Mexiko – produktový katalog
7 Benelux – Nizozemsko, kampaň Snow & Fun / 8 Inzerce zemí V4 v magazínu Viajar Pelo Mundo / 9 Marketing Meeting
zemí V4 Wroclaw / 10 Soul – veletrh Kotfa Busan / 11 High Level Meeting zemí V4 Wroclaw
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15 斯洛伐克/克希采：2013欧洲文化都城
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16 斯洛伐克喀斯特国家公园和多米加洞穴
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Be green

17 班斯卡什佳夫尼察

19
5

Think about making trips a little
greener by travelling by train. Wellestablished high speed rail systems
operate in a more environmentally
friendly way than any other means of
transport.
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18 高塔特拉山脉 - 皮耶尼内国家公园
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Save money

Whether a traveller chooses a Pass or a
Point to Point ticket, he will always get
attractive prices. Tickets can be very
affordable when booked in advance
and Passes not only offer discounts but
also give access to free bonuses.

8

匈牙利/黑维兹湖
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巴拉顿湖
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10 埃斯泰尔戈姆
11 布达佩斯- 一坐真正的都城
12 哥德勒
13 埃格尔

RAIL EUROPE PRODUCTS AVAILABLE

14 托卡伊

Moravië, dat klinkt als een bestemming uit een album van Kuifje. Toch
bestaat het echt; het is het oostelijke deel van de Tsjechië. En het is er
heerlijk fietsen, met weidse landschappen en pittoreske stadjes. En een
hoop plekken die een plaats bemachtigd hebben op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. B&t’s reisredacteur Hans Karel ging er op onderzoek.
De Moravische hoofdstad Brno is het startpunt. De oude binnenstad is de
moeite waard, maar - eerlijk is eerlijk - haalt het niet bij Praag. Dé bezienswaardigheid van Brno ligt buiten het centrum. Villa Tugendhat, gebouwd in
1930, is een schitterend voorbeeld van “minder is meer”, het motto van Ludwig
Mies van der Rohe, de beroemde Duitse architect die zich later in Amerika
specialiseerde in het bouwen van wolkenkrabbers. Een grotere tegenstelling
tussen Villa Tugendhat en de barokke binnenstad van Brno is niet denkbaar.
Alles in het gebouw heeft een functie, nergens overbodige tierlantijntjes. De
grote glazen buitenwanden van de woonkamer geven een enorm ruimtelijk
gevoel, maar doen je ook afvragen hoe het gebouw in hemelsnaam overeind

4

Point to Point tickets and Rail Passes are available online and via our sales agents.

India www.raileurope.co.in
Hong Kong www.raileurope.hk
RAIL EUROPE ACCREDITED SALES AGENTS
Brazil www.raileurope.com.br Taiwan www.raileurope.com.tw
- www.raileurope.fr/wheretobuy China www.raileurope.cn
Others www.raileurope-world.com

Flyer Connexion - Czech Republic.indd 1

blijft staan. De Amerikaan Simon Mawer schreef een mooie roman over de
geschiedenis van dit huis en zijn bewoners: ‘The Glass Room’.
Fietsen met Anna
We zetten vanuit Brno koers naar het zuiden, op zoek naar andere Moravische
monumenten die de Werelderfgoedlijst van UNESCO sieren. De route loopt
voornamelijk over redelijk vlakke wegen, maar onvermijdelijk duiken er zo nu
en dan heuvels op. En op de kleine binnenwegen kunnen die venijnig steil
zijn. Maar ze zijn nooit hoog en op de top volgt de beloning van de afdaling.
Kleine dorpjes, stukken bos, wijngaarden en andere landbouw wisselen elkaar
af. Ik fiets samen met de frêle Tsjechische Anna Nutilová van het Tsjechische
Verkeersbureau. Ze heeft Nederlands in Brno gestudeerd en woont nu in
Amsterdam. Ik verbaas me over haar keus voor onze taal. Maar Anna vertelt
dat ze geen eenzame zonderling is; in Brno buigen zeker zich zeker twintig
studenten over de d’s, de t’s en de dt’s. “Tsjechen, en Moraviërs misschien
nog wel meer, zijn over het algemeen rustige en bescheiden mensen,” vertelt
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Australia www.raileurope.com.au
Japan www.raileurope.jp
Korea www.raileurope.co.kr
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The Czech Republic is covered by several rail passes enabling passengers to explore the
country: the Eurail Global Pass, the Eurail Select Pass, the Eurail Austria-Czech Republic
Pass, the Eurail Czech Republic-Germany Pass and the Eurail Czech Republic Pass.
The European East Pass enables travellers to visit the Czech Republic as well as Slovakia,
Poland, Austria and Hungary.
The Central Europe Triangle Pass is perfect to visit Prague as well as two further cities of
Central Europe: Budapest and Vienna or Salzburg and Vienna.
For travellers who do not need to travel intensively during their stay in the Czech Republic,
Point to Point tickets are available to travel from one city to another.

TRAVEL TIME
Prague - Kutna Hora : 0 h 54
Prague - Brno : 2 h 40
Prague - Karlovy Vary : 2 h 45
Brno - Olomouc : 2 h 20
Vienna - Prague 4 h 41
Berlin - Prague : 4 h 40
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Local experience

From high speed trains offering an
efficient and rapid connection between
two cities to luxurious trains or
panoramic trains offering spectacular
scenery, a train ride can be a destination
in itself.

Comfort

22 奥兹维辛

Lednice Valtice

WHY TRAVEL BY RAIL TO CZECH REPUBLIC

Whether it is for long or short journeys,
comfort is always appreciated. Onboard
are spacious carriages with large seats
and space for luggage. Passengers
can easily walk on the train or socialise
at the bar-buffet car. While 2nd class
offers good value for money, 1st class
can be very affordable.

21 克拉科夫

24 华沙

Bordering on Germany, Poland, Austria and Slovakia, the Czech Republic has always stood at a crossroads of cultures. Its rich history is full of
fascinating stories and its significance extends far beyond the borders of the country. In 2012, the Czech Republic celebrated the 20th anniversary of
the inclusion of its first historic sites in the prestigious UNESCO world heritage list: the historic town centres of Prague, Český Krumlov and Telč. The
list has been growing ever since and it now includes 12 Czech landmarks with another 14 in the application process. The capital city of Prague, the
city of one hundred spires, leads the way with many visitors coming to enjoy its beautiful architecture and delightful ambiance each year. The best
place to begin discovering the Czech Republic is Prague, undoubtedly one of the most charming cities in the world. Prague can be easily reached
by train from other European cities - Berlin (4h30 trip), Munich (4h30 trip) or Krakow (8h15 trip). www.czechtourism.com

Most major train stations are located
in the heart of the cities and benefit
from excellent connections with other
public transportation. When travelling
by train, travellers avoid transfers,
endless queues at crowded airports
or the stress of driving in a different
country and reach their destination
fresh and relaxed.

19 波兰/扎科帕內

23 佛罗茨瓦夫
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Werelderfgoedﬁetsen in Moravië
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Het andere Tsjechië
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6
Castillos y balnearios
de Bohemia y Moravia 2013

Datos básicos

8 días

Día 1 (Domingo) | Praga. MP
Llegada a Praga. Traslado de llegada
con guía local de habla hispana a hotel
Jurys inn 4**** o similar céntrico.
Cena y alojamiento en hotel (menú
de 3 platos, sin bebidas).

Día 2 (Lunes) | Praga. PC
Desayuno y visita panorámica peatonal con guía local de habla hispana. Se recorrerán las principales
calles donde se hallan los monumentos históricos y arquitectónicos de la Ciudad Vieja (Stare Město).
Podrán apreciar la majestuosidad de
la Torre de la Pólvora (estilo gótico
tardío), la Casa Municipal (art nouveau) y pasearemos por el camino real
que se inicia en la calle Celetna y nos
conducirá a la legendaria Plaza de la
Ciudad Vieja, de belleza sin igual con
la Iglesia de Nuestra Señora de Týn
(siglo XIV, gótico tardío) y el famoso
Reloj Astronómico (1410). Después
de las explicaciones de rigor sobre
la espectacular plaza, se reiniciará
el recorrido por la Calle Karlova que
forma parte del camino real, hasta
llegar al puente que lleva el nombre del emperador Carlos IV, quién
ordenó construirlo en 1357. Este
famoso puente cuenta con 30 estatuas de santos. La visita panorámica
culminará en la Plaza de la Ciudad
Vieja con almuerzo en el Restaurante
Plzenska Rychta (menú de 3 platos
sin bebidas). Por la tarde con el guia
local se trasladarán al castillo, a n de
recorrer sus patios y visitar la magistral Catedral de San Vito, la Callejuela
del Oro y el Palacio Real, con entradas
incluidas. Posteriormente se continuará la visita por la calle de Neruda,
en el barrio de Malá Strana (pequeño
barrio) fundado en 1257 donde disfrutarán del entorno arquitectónico del
lugar, de entre ellos, la barroca Iglesia de San Nicolás. La visita termina
en la plaza de la Malá Strana (traslado de regreso al hotel no incluido).
Posibilidad de realizar un crucero
privado por el río Moldava o asistir
a una representación de teatro negro

(no incluido). Cena en la famosa Cervecereia U Fleku (cerveza incluida).

Día 3 (Martes) | Praga – Kutná
Hora – Olomouc (300 km). PC
Desayuno y a las 8.00 hrs. Salida
hacia Kutná Hora (UNESCO, 65 km.).
La antigua Ciudad Real minera de
Kutná Hora está incluida dentro de las
trescientas monumentales obras protegidas por la UNESCO en la República
Checa. Sus ricos yacimientos de plata
comenzaron a explotarse a mediados
del siglo XIII, y por su importancia
alcanzó nivel de Ciudad Real. Durante
siglos jugó un destacado papel en
el desarrollo económico del reino y,
particularmente en la vida política
del Rey Wenceslao IV. Fue en esta
ciudad donde se promulgó el Decreto
de Kutná Hora, en el cual se determinaban los Derechos en la Universidad
Carolina de Praga fundada en 1348
y donde Vladislav Jagelonský fue elegido rey checo. Durante el recorrido
se visitarán los siguientes objetivos:
la Catedral gótica de Santa Bárbara
(siglo XIII) – esta preciosa edicación
rinde homenaje a la santa patrona
de los mineros y constituye el principal monumento de Kutná Hora,
la Casa de la Moneda – palacio donde
se acuñaba el groš checo hasta 1547,
la denominada Casa de Piedra (estilo
gótico), la Iglesia barroca de San Juan
Nepomuceno. Durante el trayecto
pasaremos por la localidad de Sedlec,
cerca de Kutná Hora, famosa por el
impresionante osario humano, el de
mayor tamaño de Europa. Almuerzo
en restaurante Moroveho Sloupu
y continuación a Olomouc.
Olomouc, es sede arzobispal de Moravia e históricamente constituye un
importante centro cultural y administrativo desde la Edad Media. Asimismo
después de Praga, es la mayor sede
urbana conservada del país lo cual
revela su importancia. Conserva edicaciones románicas, barrocas y góticas como la Iglesia Forticada de
San Mauricio. Sin embargo la principal razón por la que Olomouc fue

Precios por persona
Fechas de salida

declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad, es la Columna de la Santísima Trinidad, situada en la Plaza
Vieja. Fue erigida en conmemoración de la victoria de la fe cristiana y
cuenta con más de treinta metros de
altura. Cena y alojamiento en hotel
NH Olomouc 4****.

Día 4 (Miércoles) | Kroměříž. PC
Desayuno y recorrido por la ciudad
y continuación hasta la cercana ciudad
de Kroměříž con un recorrido por
el lugar y almuerzo en restaurante
céntrico y tarde libre para pasear por
su casco histórico. Cena en el hotel.

Día 5 (Jueves) | Olomouc –
Jindřichův Hradec- České
Budějovice (300 km). PC
Desayuno y salida hacia el sur de Bohemia. Durante el trayecto pararemos
en la ciudad de Jindřichův Hradec, una
de las más bellas de la Republica Checa.
Aquí visitaremos el castillo y podrán
admirar el entorno arquitectónico de
la plaza medieval. Almuerzo en hotel
Concertino y, posteriormente continuaremos hacia la ciudad de České Budějovice, famosa por fabricación original de la cerveza Budweiser (Budvar)
y ciudad que conserva una grandiosa
y hermosa plaza, de las más bonitas de
Europa Central. Cena y alojamiento
en Hotel Clarion 4****

Día 6 (Viernes) | České
Budějovice – Český Krumlov –
Mariánské Lázně (250 km). PC
Desayuno y salida hacia Český
Krumlov con guía ocial. Visita de
la Fortaleza de Krumlov. Esta ciudad
también forma parte del Patrimonio
Cultural de la Humanidad, otorgado
por UNESCO, y es considerada una
de las más bellas e históricas de la
República Checa. Igualmente, es una
de las más visitadas por turistas locales y extranjeros. Las primeras menciones de esta ciudad se remontan al siglo
XIII, cuando aquí residía una de las

Superfície: 78.864 m2
Países vecinos: Alemania, Polonia,
Eslovaquia, Austria.
Número de habitantes: 10,3 millones
Capital: Praga (1,2 millones de
habitantes).

ramas de los Vítkovec, los señores
de Krumlov. En el año 1302 la poderosa familia Rožumberk dejó en herencia a los Krumlov el castillo original,
ya reconstruido en estilo renacentista.
El complejo palaciego actual es, después del castillo de Praga el de mayores
dimensiones en el país. En este castillo
podrán ver un teatro barroco único
en su tipo, que incluye trajes originales de época, la sala de Máscaras de
Madera, pintadas de manera ilusoria.
Almuerzo en el restaurante Eggenberg.
Tras la visita y el almuerzo, salida
rumbo a Mariánské Lázne, más
conocida internacionalmente como
Marienbad. Es una de las ciudades
más elegantes de la República Checa
y lugar de esparcimiento de las más
célebres guras políticas, artísticas
y culturales del mundo. Cena y alojamiento en Hotel Agrícola 4****

Idioma Ocial: el checo; la mayoría
de la población habla también inglés
y alemán.
Huso Horario: Centroeuropeo
(GMT+1) de noviembre a marzo;
“horario de verano” (GMT+2) entre
abril y octubre. La diferencia con
México son +7 horas.
Clima: templado. En verano las temperaturas oscilan entre 20 y 30 ºC,
refresca por la noche. En invierno la
temperatura promedia son -2 ºC.
Corriente eléctrica: 220V. Enchufes
similares a los del Europa Occidental
(España o Francia).
Llamadas telefónicas: el prejo
para llamar de México a la República
Checa es +420, seguido por el número
deseado. Desde la República Checa
a México se marca +52 seguido por el
número deseado, en caso de teléfonos
celulares +521.

Día 7 (Sábado) | Mariánské
Lázně – Karlovy Vary – Praga
(160 km). PC
Desayuno y salida hacia Karlovy Vary,
la ciudad balneario más antigua,
importante y hermosa de la República
Checa, también conocida como Karlsbad. Según una leyenda fue fundada
a mediados del siglo XIV por el Emperador Carlos IV. Karlovy Vary signica “Hervidero de Carlos” nombre
que recuerda la fuente que él accidentalmente descubrió. La ciudad
cuenta con más de 60 fuentes termales, pero en uso sólo hay 12. Durante
el recorrido los visitantes quedarán
maravillados por las preciosas edicaciones y podrán beber el preciado
líquido mineral. Almuerzo en Restaurante Romania. Tras el almuerzo,
salida hacia el Praga y alojamiento
en el Hotel Jurys Inn 4****. Cena.

Distancia entre Praga y principales capitales europeas (en horas
de vuelo): Frankfurt (1:10), París
(1:45), Roma (1:50), Londres (2:15),
Madrid (3:00), Viena y Budapest
(1:05), Berlin (1:00), Moscú (3:40).
Días festivos son: 1. 1., Lunes de
Pascua, 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9.,
28. 10., 17. 11., 24. 12., 25. 12., 26. 12.
Aerolíneas desde México con conexión hacia Praga: AirFrance, KLM,
Iberia, Lufthansa, British Airways, Delta.

Suplemento
habitación
individual

Desayuno y a la hora indicada
traslado al aeropuerto con guía local
de habla hispana para tomar su vuelo
de regreso.

Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

30
25
01 | 08 | 15 | 22 | 29
06

749 €

258 €

Julio
Agosto

07 | 14 | 21 | 28
04 | 11 | 18

721 €

232 €

– 7 noches en hotel céntrico de 4* indicados o similares régimen de media pensión con 6 cenas (menús de 3 platos con jarras de agua, sin otras bebidas
incluidas). Algunas cenas serán en restaurantes.
– 6 almuerzos en restaurantes (menús de 3 platos con jarras de agua, sin otras
bebidas incluidas)
– Guía correo de habla hispana desde la llegada a Praga hasta la salida.
– Visitas mencionadas en el itinerario con nuestro guía
– Entradas al Castillo de Praga, a la Iglesia de Sta Barbara, al castillo de Jindřichův Hradec y a la Fortaleza de Český Krumlov.
– 1 Cena en Cervecería U Fleků con bebidas incluidas.
– Autobús/Minibús moderno de máximo 5 años de antigüedad.
– Traslado de llegada y salida en Praga con guía de habla hispana.
– Experto guía correo de habla hispana los días de fuera de Praga.

Los mexicanos no necesitan visa
para entrar en la República Checa.
La moneda ocial es Corona
Checa (19 CZK = 1 USD, 24 CZK =
1 Euro en enero 2013). Se recomienda
cambiar la moneda en bancos, casas
de cambio y hoteles. Se admiten tarjetas de crédito en la mayoría de comercios y locales del país. En las ocinas
de cambio pregunten antes que tipo
de cambio aplican para la cantidad de
dinero que quieren cambiar. No confíen en los letreros y pantallas que
anuncian los tipos de cambio.

República Checa 2013

Los viajeros procedentes de países
que no pertenezcan a la UE tienen
derecho a la devolución del IVA por
toda mercancía comprada en la República Checa cuyo valor supere las
2.000 coronas (compra en la misma
tienda el mismo día), y que se exporte
en un plazo máximo de 90 días desde
la fecha de compra.

Circuitos y excursiones
de Europa Central

Los monumentos históricos,
museos y galerías suelen estar abiertos al público todos los días, excepto
los lunes, de 9 a 17 hrs. La mayoría de
los castillos y palacios está cerrada de
noviembre a marzo. El Castillo de Praga
está abierto todo el año, el Museo Judío
de Praga cierra los viernes.
República Checa tiene doce lugares
inscritos en la lista de Patrimonio
Cultural de la Humanidad de
la UNESCO que a su vez son los
principales destinos turísticos del
país: Praga, Český Krumlov, Kutná
Hora, Telč, Třebíč, Holašovice, Brno,
Olomouc, Žďár nad Sázavou, Kroměříž,
Lednice – Valtice, Litomyšl.
Las distancia entre las principales destinos turísticos del país
son cortas. Muchos se pueden visitar
como excursión de un día desde Praga
a pesar de que quedarse una noche
en un pueblo situado bajo un castillo
medieval o en una ciudad – spa tiene
su magia inolvidable.
El aeropuerto internacional de Václav
Havel en Praga-Ruzyně es el más
importante del país. Está situado aprox.
20 Km. del centro de Praga. El traslado
se puede realizar en taxi, minibuses que
se comparten o autobús de transporte
público y puede tardar entre aprox. 30
y 60 minutos dependiendo del tráco
y la ubicación del hotel.

Día 8 (Domingo) | Praga –
Aeropuerto. AD

El precio incluye
Habitación
doble

Recuerda que

República Checa es país miembro
de la Unión Europea y la Zona
Schengen.

Itinerario

La República Checa tiene una de las
redes de ferrocarril más extensas
de Europa y un sistema muy perfeccionado de transporte de autobuses
públicos con muchas conexiones.
El servicio de taxi es seguro. Se cobra
a base de taxímetro. La manera más
conveniente para los turistas que no
conocen bien la ciudad es pedir taxi
por teléfono.
Foto: Ladislav Renner, Ivanka Čištínová

Reserve con su Agencia de Viajes

www.czechtourism.com

Seguridad: La República Checa se
encuentra entre los países europeos
más seguros pero hay que ser cuidadoso porque los carteristas hoy en día
son un problema de casi en todas las
ciudades de Europa. Tenga cuidado
con los bolsos, bolsas y sus bolsillos,
sobre todo en los lugares donde hay
mucha gente y en transporte público.
En los restaurantes ponga sus cosas
en un lugar que puede vigilar bien.

www.fytviajes.com
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QUARTETO EUROPEU

k

ROTEIRO NA EUROPA CENTRAL EXCLUSIVO PARA BRASILEIROS

REPÚBLICA TCHECA

2 Varsóvia

32/1,$
Czestochowa
Boêmia

2 Cracóvia

Auschwitz

Praga 3

5(3%/,&$7&+(&$
Telc

Cesky
Krumlov 1

Morávia

(6/2948,$
Banská Bystrica

1 Bratislava

+81*5,$
Eger
3 Budapeste

HUNGRIA

O Brasil está descobrindo a Europa. Mais especificamente,
a Europa Central. A região formada por República Tcheca, Hungria, Polônia
e Eslováquia está conquistando os brasileiros. E não sem motivo.
Os quatro países possuem uma combinação única de cultura, história e
paisagens naturais, temperados com gastronomia de alta qualidade, festas
animadas e um povo hospitaleiro.
E agora você pode descobrir o Quarteto Europeu em uma excursão com
a qualidade Globus – a maior operadora de turismo do mundo. Um circuito
de doze dias, com GUIA EM PORTUGUÊS, que inúmeras inclusões.
Tudo para você descobrir a Nova Europa em grande estilo.

QUATRO PAÍSES, NOVE CIDADES
Guia em português
12 DIAS - Saída 00/10

5X USD 570. (R$ 6.099,)

Somente terrestre

• MAIS INCLUSÕES - Visitas em todas as cidades e mais:
Varsóvia - Catedral de São João, Museu da Insurreição
Czestochowa - Jasna Gora e a Madonna Negra
Auschwitz - Visita ao antigo campo de concentração
Cracóvia - Igreja de Santa Maria, fábrica de Oskar Schindler
Budapeste - Igreja de Mathias e Cruzeiro com jantar pelo Danúbio
Eger - Visita à região vinícola com degustação de Tokaj
Cesky Krumlov - Interiores do castelo e Castelo de Hluboka
Praga - Castelo de Praga, Relógio Astronômico.
• Hoteis centrais de 4 ou 5 estrelas
• Café da manhã todos os dias, 3 almoços e 4 jantares
• Ônibus espaçoso com WIFI gratuito
• Carregadores de mala em todo o circuito

POLÔNIA

POR

ESLOVÁOUIA
european-quartet.com/roteiro

0800 3258 2505

Preço por pessoa em apartamento duplo, somente parte terrestre. Consulte parte aérea. Válido para saída em 00/10, calculados em 22/05/2013. Valores com preços base em
dólares convertidos em reais ao câmbio de US$1,00 - R$2,10. Financiamento em 5X: entrada 30% + 4X cheques. Programa sujeito a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.
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