Tisková konference
„Jak zvýšit zájem o Českou republikou řeší v Karlových Varech
odborníci na cestovní ruch z celého světa“

Czech Republic Travel Trade Day
•
•
•
•

platforma pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších
subjektů z oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími
má za cíl podpořit byznys tuzemských podnikatelů v cestovním ruchu
a propagovat Českou republiku
incomingový workshop, který agentura CzechTourism pořádá už od
roku 2016 s výjimkou koronavirových let 2020 a 2021
Czech Republic Travel Trade Day:
o
o
o
o

2016 - Olomouc (64 zahraničních nákupčích)
2017 - Plzeň (70 zahraničních nákupčích)
2018 - Liberec (81 zahraničních nákupčích)
2019 - České Budějovice (77 zahraničních nákupčích)
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Czech Republic Travel Trade Day - Karlovy Vary 2022
•

•
•

•

pořádá CzechTourism ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj
za podpory Karlovarského kraje a měst Karlovy Vary a Mariánské
Lázně
partnery jsou Fashion Arena Prague Outlet, Manufaktura,
The Julius Prague, Plzeňský Prazdroj
účast potvrdilo více než 70 nákupčích z 22 zemí světa (většina
Kliknutím
text.
evropských trhů, Latinská Amerika,
USA,vložíte
východní
Asie), 86 českých
dodavatelů služeb a kromě českých médií také 12 zahraničních
novinářů
23. - 24. května 2022: workshopy a doprovodný program:
o
o

•

zahraniční nákupčí a čeští dodavatelé služeb v cestovním ruchu
ředitelé zahraničních zastoupení a čeští dodavatelé služeb v cestovním
ruchu

20. - 22. května 2022: pretours pro zahraniční nákupčí a novináře
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Czech Republic Travel Trade Day - Karlovy Vary 2022
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Příjezdy turistů do ČR v 1. čtvrtletí od roku 2019 (HUZ, ČSÚ)

23.05.2022

5

Příjezdy turistů Karlovarský kraj od roku 2019 (I.Q, HUZ, ČSÚ)
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Rezervace v hotelích dle systému Previo
Zdroj: Previo, 5. 5. 2022

Červenec 2019

Červenec 2022

19%
35%

65%
81%

Češi

Cizinci
Češi

Cizinci
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Zahraniční online kampaň Tradice 2022
-

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

-

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

-

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

-

rozdělení rozpočtu dle bonity trhů

-

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

kreativní koncept – přijeďte
zažít tradiční i nové

-

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

-

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

-

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

Příklad – carousel na FB
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E-turista
• Nástroj na zefektivnění a zjednodušení procesu nahlašování hostů poskytovateli
ubytovacích služeb
• Jedno místo pro registraci hostů
• Automatizovaná kniha návštěv
• Pravidelné aktualizace dle
platných předpisů
• Automatizovaný výpočet
turistické taxy

• Efektivní nástroj pro výběr
místních poplatků
• Přístup do on-line systému a
přehled o ubytovaných
hostech (anonymizovaně) v
reálném čase

• Jednoduchý a jednotný sběr
údajů o registrovaných turistech
• Automatizované doručování
údajů do národních institucí
• Soupis poskytovatelů ubytování
• Vlastní reporty s ukazateli
cestovního ruchu v reálném čase

Výhody pro
ubytovatele

Výhody pro
obce

Výhody pro
odvětví turismu
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GDS – globální
distribuční systém
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GDS – globální distribuční systém
• Open source platforma, která bude umožňovat rozvíjet další služby a přizpůsobovat se trendům (princip
DevOps)
• Zapojení a zjednodušení rezervací služeb státním i soukromým subjektům (respekt k větším, pomoc malým
tam, kde selhává trh)
• Distribuce nabídky domácích aktérů cestovního ruchu (i zahraničním touroperátorům)
• Katalogizace dat, OFN (standardizace formátu otevřených dat v cestovním ruchu, výchozí je schema.org)
• Vše na jednom místě
(vstupenky, jízdenky,
rezervace ubytování atd.)
• Pár kliků k cíli
• Přehled disponibility
• Nabídka „na míru“

Výhody pro
turisty

• Statistická data
• Diverzifikace

Výhody pro DMO

• Marketing, na který by jinak
neměli šanci dosáhnout
• Rezervační nástroj (pro
menší subjekty)
• Zvýšení počtu rezervací
• Zvýšení výnosů z rezervací

Výhody pro
poskytovatele

• Další prodejní kanál
• Zvýšení počtu rezervací
• Vyšší výnosy z provizí a
provozních poplatků

Výhody pro
rezervační
systémy
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Zákon o cestovním ruchu

PROČ JE POTŘEBNÝ
ZÁKON O CESTOVNÍM
RUCHU?

JAKÁ JSOU OČEKÁVÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ

HARMONOGRAM
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Děkuji za pozornost!
Jan Herget, CEO

