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Předpoklady pro cestovní ruch
• Největší kraj republiky  (14% území ČR)

• Rozmanitá struktura kultury, historie, sportovních příležitostí, 
krajiny i společenských aktivit

• Dvě památky UNESCO

• více než 50 hradů a zámků (veřejné, částečně v soukromých 
rukách)

• Technické památky – 40 objektů

• Církevní památky – kostely, poutní místa: Svatá Hora, Stará 
Boleslav

• Památky s vojenskou minulostí (bunkry, památníky, vojenské 
skanzeny)

• 111 muzeí, 14 galerií a 15 divadel

• řada folklorních slavností

• 33  4* hotelů, 127 3* hotelů



Typy cestovních aktivit v kraji



Analýza SWOT
Silné stránky
Významný potenciál návštěvníků (Praha 
a  Středočeský kraj  - 2,8mil)
Velké rekreační zázemí
Podnikatelská aktivita
Historické pamětihodnosti
Sportovní vyžití
Blízkost Prahy

Slabé stránky
Malý tlak na rozvoj služeb
Dopravní zanedbanost
Vysoký podíl jednodenních návštěvníků
Nesourodá kvalita cyklostezek
Slabá vzájemná informovanost

Blízkost Prahy

Příležitosti
Nové turistické  příležitosti (např. 
hipoturistika, in-line trasy, aquaparky)
Lepší využití lázeňství – wellness
Vodácký sport a sporty na vodě, málo 
využité vodní plochy)

Hrozby
Obavy z terorismu (velké akce)
Velký konkurenční tlak sousedních krajů
Přílišná administrativa spojená s 
podnikatelským prostředím (EET apod.) 
škodí rozvoji cestovního ruchu



Základní marketingové cíle:

➢Lépe zviditelnit kraj v oblasti cestovního ruchu jako 
celku

➢Prodloužit pobyt návštěvníků v kraji

➢ Ukázat specifika kraje novým cílovým skupinám       
(specifikace produktu, konkrétní zacílení)



Struktura cestovního ruchu 
ve Středočeském kraji
zahraničních turistů                                      212 547   (2016)
domácích turistů                                                       726 494   (2016)
délka přenocování                                               2,45 dne   (2016)

Struktura návštěvníků 

zahraniční domácí





Využití potenciálu regionu pro zvýšení 
počtu návštěvníků
• v roce 2018 dosáhnout zvýšení zahraničního                       

potenciálu z 25% na 30% 
• oslovit čtyři nejpočetnější národnostní skupiny     

turistů (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko)
• oslovit čínskou a ruskou klientelu, zvýšit podíl  

nizozemských turistů
• naučit sever Evropy k přenocování v kraji (zatím     

formou fam- a press tripů)



Hlavní marketingové téma roku 2018

Místa kraje, spojená se vznikem republiky

„Stoleté ohlédnutí“
Kraj sám vytváří program slavností a oslav roku, celá kampaň začne 28.10.2017 na Konopišti

- SCCR se bude podílet na projektech, v nichž se objeví potřeba prezentace cestovního ruchu

- Vytvoří samostatnou brožuru a mikrostránku na webu, týkající se tohoto tématu

- zapojit se mohou destinační managementy zejména v místech, která podporují rozvoj 
republiky (např. Mladá Boleslav)

Spolupráce s CzT – tvorba regionální části v celostátní kampani

připravené do distribuce do ledna 2018



Další marketingová témata a jejich 
zpracování

• Luxusní turistika se šlechtickým nádechem zejména s ohledem

na zahraniční klientelu
- bydlete jako princezna na zámku

- užijte si středověkého luxusu

bude zpracován projekt, mapující místa „Šlechtického ubytování „

Zámek, hrad, či historický areál, kde se lze přímo v objektu ubytovat (nikoliv ve vedlejším přilehlém 
objektu)

nabízí luxusní služby, spojené s tímto místem (viz stravování a další) 

ubytování pro individuální klientelu (nikoliv jen pro svatby či incentivní programy) navíc  odpovídající 
"šlechtický" program - jízda na koni, golf, lov , wellness, beauty apod.

tento produkt bude posléze zpracován do microsite a bude v jazykových verzích sloužit hlavně 
zahraničním partnerům B2B

připravené do distribuce do ledna 2018



Téma pro domácí cestovní ruch

• Generace Y a Z – Aktivní pobyt v kraji

(„Summer campy“)

(cesty studentských kolektivů spojené s rozlučkou, 
maturitou, státnicemi nebo naopak se seznámením 
kolektivu - inaugurace)

-prohlídka Prahy (dobrá dostupnost – program v Praze)

-aktivní program na místě (volná forma teambuildingu)

připravené do distribuce do ledna 2018



• Prospekty  - „Luxusní ubytování“ a „Summer
campy“ nabízet na všech veletrzích (1Q.R)

• Leden – březen 2018 zároveň online kampaň na 
střední a vysoké školy po celé republice

• Info spoty v městských autobusech (TV BUS) 
krajských měst (Ostrava, Brno, HK, Plzeň apod.)

• Separátní články v tisku a médiích

• Press a fam tripy - dle finančních možností



Další eventuální tematické okruhy 
(dle finančních a projektových 
možností v roce 2018)

• Příprava projektu tištěného materiálu – aktivity ve 
Středočeském kraji  - RODINY S DĚTMI (nové vydání)

• - VOLNÝ ČAS V PŘÍRODĚ (nové pojetí)

• - JEDNODENNÍ VÝLETY Z    

PRAHY(úprava stávajícího prospektu)

• - NOVINKY NA HRADECH A    

ZÁMCÍCH (aplikace původního prospektu)



Pozice SCCR v ekonomické a společenské 
struktuře Středočeského kraje

KÚSK

Města,
lokální 

organizace
SCCR Destinační 

managementy 
kraje

Soukromé 
subjektyMAS



Noc hotelů 2018 –
Nechte si poděkovat !

Ve spolupráci s AHR se v tomto roce zapojí nově i Středočeský kraj do akce 
Noc hotelů.

Akce proběhne 26.1.2018(27.1.) a bude kopírovat loňskou pražskou akci, 
kdy:

• Hotely na 1 noc pozvaly místní obyvatele, aby ti si zkusili, jaké to je 
přespat v místním hotelu, co vše nabízí, jaké služby má, jak pracuje s 
místní infrastrukturou apod.

• Pro Středočeský kraj to bude první pozvání obyvatel Středních Čech na 
jednu noc do „svého“ nebo jiného hotelu (zapojeného do akce) kraje.

• Ceny za ubytování pro 2 osoby 777,- Kč za 3* a 4* hotely a 999,- Kč za 5* 
hotely, nebo speciální cena 111,- Kč pro hostely a levné místní hotely.

• Cílem akce je přiblížit místním PRINCIP CESTOVNÍHO RUCHU, 
poděkovat jim za to, že je často turisté obtěžují a dát jim možnost 
nahlédnout „pod pokličku“ tohoto businessu



Highlighty roku 
2018                              cestovní ruch
1. Oslavy 100. výročí vzniku republiky

2.Evropské setkání 
příznivců motorek Harley
Davidson
5.- 8.7. 2018, 

Výstaviště Praha

115. výročí existence klubového 
sdružení 

90 let výročí klubu Praha

Místa spojená s akcí : Karlštejn, 
Konopiště, Lešany ( Vojenský 
historický ústav), Kutná Hora a 
Drábské světničky

3.Soundtrack festival Poděbrady

23.- 26.8.2018 

2. ročník

Čtyřdenní hudební 
marathon filmové hudby, 
videomappingu apod. s 
účastí více než 60 000 
návštěvníků

Poděbrady



Využití projektů zadaných Krajem    
Název projektu Využití pro SCCR

Podpora národního programu využijeme pro strategii

Branding viz logo, vizualizace a další spolupráce, 
již bylo využito

Trhací mapy základní materiál pro veškerou 
propagaci ( TIC, veletrhy, akce apod.)

Aktualizace strategického programu má dlouhodobější poplatnost
výsledné zprávy využijeme pro strategii



Využití projektů zadaných Krajem

Název projektu Využití pro SCCR

Datový sklad strategická záležitost pro budoucnost

Fotobanka – nákup fotografií Jeden z nejdůležitějších nástrojů pro 
SCCR

Sada image videí dtto

Školení online Pomáhá destinačním managementům

Propagační předměty viz samostatný slide

Regionální analýza pro destinační managementy

Turistická karta viz samostatný slide



Partnerská spolupráce SK se zahraničím
Region Země Rok uzavření 

dohody

Burgundsko Francie 2001

Opolské vojvodství Polsko 2003

Porýní -Falc Německo 2003

Göteland Švédsko 2003

Benátsko Itálie 2004

Sechuan Čína 2005

Mazovské vojvodství Polsko 2005

Astrachaň Rusko 2012

Bratislava Slovensko 2013

Marche -Ancona Itálie 2016

Grodenská oblast Bělorusko 2016



Využitelné formy partnerské   
spolupráce

• Výměnné prezentace v oblasti cestovního ruchu

• Výměna prospektů, tiskovin, prolinky na vzájemné 
webové stránky

• Stáže, pobyty pro praktikanty

• Výměnné kurzy – zkušenosti z jednotlivých oblastí 
formou studijních pobytů



Cykloturistika v kraji - Projekt let 2018 
až 2019
• Nedílnou součásti marketingového plánu SCCR je 

realizace a spolupráce se SK v rámci rozvoje 
cykloturistiky

• Zajištění vybraných marketingových příležitostí 
rekreační cyklistiky (web, mapa, letáky)

• Podpora dálkových tras přes republiky (Greenways, 
Labská stezka, EURO VELO apod.)

• Speciální téma pro Prahu (zdrojový potenciál):

Tvorba jedno-, dvou- a třídenních výletních tras na 
kolech po Středočeském kraji (doplňkové služby)



Podpora filmového průmyslu v kraji
• Připravit podkladový materiál o nejzajímavějších 

lokacích pro filmování (nejen hrady a zámky, ale i 
továrny, doly, průmyslovou krajinu apod.)

• spolupráce s krajovými specialisty

• pomoc při sjednávání filmování  na jednotlivých 
objektech, práce se scouty (vyhledávání lokací)

• do budoucna i finanční pobídka při splněných 
kritériích



Práce s médii
SCCR bude pokračovat :

- v pravidelném zasílání tiskových zpráv médiím (ČTK)

- v osobních vazbách na novináře v redakcích a s 
jejich podporou prezentace krajových témat

- v podpoře odborných časopisů a novin ( C.O.T., TTG,  
Traveldigest, Kam po Česku apod.)

- ve spolupráci se společenskými časopisy s možností 
uplatnění zajímavých či nových témat

- Jaro 2018 – 3hodinová TV show „Snídaně s Novou“ 
– v přípravě



Přeměna TIC na certifikované místo 
informačního servisu
• V roce 2018 chceme dosáhnout na certifikaci  B TIC v 

Husově ulici na Starém městě

Vylepšení servisu:

• Rozšíření pracovní doby (so a ne, svátky otevřeno)

• Práce s praktikanty a stážisty

• Prodej zájezdů do Středočeského kraje, prodej turistických 
karet, prodej drobného sortimentu merchandisingu a 
suvenýrů

• Vydávání denního monitoringu

• Možnost spolupráce při prezentaci velkých akcí jednotlivých 
regionálních oblastí (stůl a výkladní skříň)



Problematika IT
• V průběhu roku bychom chtěli vypsat výběrové 

řízení na celokrajovou aplikaci  
nejvýznamnějších turistických atraktivit kraje

• Práce s webem: - centralbohemia.eu jako 
samostatné webové rozhraní pro jazykové mutace 
informací o kraji

• - centralbohemia.cz v češtině pro 
domácí cestovní ruch

• měsíční internetový bulletin o nejaktuálnějších 
akcích



Problematika IT 
• stahování tištěných 

prospektů z webu

• mikrostránky

• web, sociální sítě 

(facebook česky, twitter
anglicky, instagram
obrázky)

Osobní kontakt – (TIC)



Celoroční reklama v pražském 
veřejném prostoru

• Podle finančních možností koupit či získat  několik 
stálých ploch (metro, nástupní stanice, eskalátory, 
příp. vylepovací plochy)

pro celoroční vizuální prezentaci novinek ze 
Středočeského kraje s měsíční obměnou akcí, výstav 
a aktivit



Propagační předměty

Suvenýry, předměty

• papírové tašky, tužky, 
psací potřeby, bločky

• drobné předměty   s 
upomínkovým 
charakterem, např. 
cestovní sešity, 
turistické známky, 
hrnky, lahve na pití       
(upřesnění během 
roku)

merchandising

• Nákup a grafická úprava 
několika hodnotnějších 
předmětů za 
přiměřenou cenu pro 
podporu značky s 
cestovní tématikou

(kufry, tašky, cyklistické 
potřeby , nožíky, 
hygienické potřeby atd.)



Mezinárodní veletrhy 2018
Název veletrhu termín forma účasti Základní 

platba
( plocha, 
úč.poplatek –
v tis))

Cestovné, 
ubytování , 
další výdaje(v 
tis)

FERIEN MESSE 
Vídeň

12.- 15.1. Spoluúčast CzT Zatím není 
vypsáno

50 

REGION TOUR 
Brno

18.-21.1. vlastní krajová 
expozice

240 100 dopr.pr.

SLOVAKIATOUR
Bratislava

25.-28.1. koupená 
expozice  
15m2

2700,- Euro 40

Holiday WORLD 
Praha 

15.- 18.2. vlastní krajová 
expozice

500 500

f.re.e MNICHOV
SRN           

21.2.- 25.2. stánek SCCR 200 150

*)



Veletrhy  pokračování *)

*) další účasti na zahraničních veletrzích jako např. Moskva, veletrhy v Číně, kde se uvažuje na podzim 2018 
ze strany SK velká prezentace, ale i Londýn (WTM) , kam ostatní kraje jezdí, jsou závislé na finančním krytí ze 
strany Kraje.

ITB BERLÍN
SRN

7.- 11.3. Spoluúčast 
CzT

Zatím není 
vypsáno

100

Agrotravel
Wroclaw

začátek dubna Spoluúčast CzT Zatím není 
vypsáno (cca 
10)

Inwetex
Petrohrad

listopad Spoluúčast CzT

TC Lipsko listopad Spoluúčast CzT



Domácí veletržní akce
Název veletrhu Termín Forma účasti Plocha, 

způsob 
prezentace

Další program

Dovolená, region a 
lázeňství Ostrava

2.- 4.3. Mobilní stánek Prezentace 
kraje

Infotour a cykloturistika
Hradec Králové

9.- 10.3. Mobilní stánek

Travelfest
České Budějovice

duben Mobilní stánek přednáška

ITEP Plzeň září pult

Czech Travel Market
Praha

říjen pult workshop



Mobilní stánek SCCR
pro potřeby menších veletrhů, open air akcí apod. zamýšlí koupit SCCR tento mobilní stánek s 
příslušenstvím a v přenosných boxem pro transport po republice

pořizovací náklady :

40 – 50 tis. Kč
+ potisk
+ přepravní boxy



Turistická karta

• V roce 2018 by měl začít ve spolupráci s Odborem kultury 
SK projekt obchodního modelu turistické karty kraje –

• v první fázi se zapojí  krajské příspěvkové organizace              
(galerie, muzea apod.), které nabídnou slevu na vstupném

• v této fázi bezplatná karta

• marketingová podpora ve formě množstevní slevy např. 5+1, 
soutěž o ceny apod.

• v druhé fázi (2019) napojení soukromých subjektů                  
(restaurace, ubytování v hotelech, slevy na jízdném po kraji 
apod.)

• v této fázi karta za poplatek (hodnota karty několikanásobně 
vyšší)



Spolupráce s partnery cestovního 
ruchu

Vytvoření základní komunikační linie s CzT
(veletrhy cestovního ruchu, ale i aktivity na ZZ a 
specializované akce)

spolupráce s Českými drahami (vzájemně prospěšná 
spolupráce při propagaci a využívání vlakové dopravy i 
mezi jednotlivými místy kraje)

spolupráce s ROPIDem (potenciál husté sítě propojené s 
hlavním městem)

Bratrská kooperace s jednotlivými krajskými destinačními 
managementy, zejména tam, kde jsou již připraveny 
společné projekty



DMO Středočeského kraje
7 destinačních organizací :

Kutnohorsko

Toulava

Posázaví

Polabí

Bohemia Centralis

Brdy a Podbrdsko

Český ráj



Spolupráce s destinačními 
organizacemi

bezplatná

SCCR
Informační monitoring

• Prostor v TIC pro 
prezentace akcí

• Prospektový servis na 
veletrzích s CzT

DMO
Sběr informací pro obsahy                
prospektů, kampaní, webu

• Spolupráce při realizaci  fam a 
pres tripů, barterová pomoc

• Spolupráce na celostátních 
projektech v rámci MMR 

( CzT)



Zvýhodněná spoluúčast

SCCR

Účast na veletrzích, kde 
CSSR bude mít vlastní 
expozici

(poplatek za společný 
prostor, catering, služby)

DMO

Speciální projekty na klíč 

(výrazné regionální 
zvláštnosti  či  obsahy 
prospektů, specialita či 
odborník připraví pro 
SCCR celý obsah)



Spolupráce s destinačními 
managementy jednotlivých oblastí SK
• V rámci aktivit jednotlivých DMO budeme 

participovat na slavnostech, které jsou celo – a 
nadregionální (např. Královské stříbření, Kmochův 
Kolín, Svatováclavská pouť, Skleněný jarmark, 
Rakovnické slavnosti apod.)

• Stejně tak jejich účasti na zahraničních akcích           
(veletrhy s tematikou campingu, cyklistiky, vodních 
sportů, golfu, hipoturistiky apod.) budeme 
podporovat prospekty, propagačními materiály a 
další spoluprací, případně spoluúčastí)



Klíčový komunikační vizuál

• Jedná se o ústřední propagační předmět, jenž  
znázorní mnohotvárnost a různorodost tohoto kraje

• uživatelům dovolí s předmětem pracovat

• dá jim představu i sympatickou hravost

• prakticky bude použitelný v mnoha suvenýrových 
variantách

• jako jednoznačný grafický prvek v cestovním ruchu



Klíčový komunikační 
vizuál
variace Rubikovy kostky 
typ 2x2x2



Kde jej lze všude použít?

Samostatně jako:

• Hračka

• Přívěšek na klíče

• Prodejní suvenýr

• Výstavní předmět

• Kostka na sezení 

Jako součást vizuální 
prezentace:

• Symbol na 
propagačních taškách a 
dalších předmětech

• Symbol na veletržním 
stánku

• Polep auta

• Symbol pro web, 
sociální sítě, bannery



Komunikační slogan roku:

„Objevte krásy středních Čech“

„Discover the Beauty of Central Bohemia“

Rubikova kostka a slogan budou základními 
komunikačními nástroji pro vizuální 
komunikaci v cestovním ruchu SCCR



Organigram SCCR

Ředitelka SCCR

Nora Dolanská

Projektový manažer 
veletrhy, merchandising; 

asistentka

Eva Richterová

Technický manager

Smlouvy, výběrová řízení, 
výroční zprávy

Jana Šubrtová

Projektový manažer, PR, 
tisk, média, styk s 

veřejností

Tomáš Pospíšil

IT specialista, sociální 
média, web

Jakub Kulhánek

Projektový manažer

Zuzana Janetzká

Projektový manažer

Rezerva Kristýna Bzenecká

Hlavní ekonomka

Radka Kopecká 

TIC Husova

Jitka Pašková,
Karolína Kratochvílová

Lada Anna Honková

praktikanti, stážisté



Předpoklad pro rok  2019
Základní téma „SAMETOVÁ REVOLUCE“ v cestovním ruchu možno 
pojmout jako produkt nově postavených areálů, hotelů, hřišť, 
atrakcí – tedy co nového Kraj nabízí

Historické téma  - 300 let od druhé pražské defenestrace – místa 
spojená ve Středočeském kraji s rody Slavatů a Martiniců ( Clam –
Martiniců) – určeno pro domácí cestovní ruch

(Kladensko, Slánsko, Smečno, Slaný, Hořovice, Mělník apod.)

Doplňková témata   1.          Hipoturistika, golfový ráj

Možnosti strávit volný čas s a u koní, od prohlídky stájí, přes nové 
nabídky ježdění a kurzů, koně ve volné přírodě. Pokus o vytvoření 
společné karty pro návštěvu několika golfových areálů.

Doplňkové téma  2.               Wellness a lázeňství v kraji
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