plán činnosti 2021
destinační management

úvodní slovo
Důsledky koronavirové pandemie budou ovlivňovat vývoj cestovního ruchu
nejen v Českém Krumlově i v roce 2021. Cílem proto bude především
restart cestovního ruchu a společně s partnery v destinaci reagovat
nabídkou a vhodnými marketingovými nástroji co nejrychleji na aktuální
situaci.
Cílovými klienty proto i nadále budou tuzemští návštěvníci, po rozvolnění
opatření návštěvníci ze sousedních zemí. Důraz bude kladen na novinky
v nabídce, nová komunikační témata s ohledem na zvýšení
konkurenceschopnosti vzhledem k malému zájmovému trhu českých
návštěvníků. Komunikace bude probíhat prioritně on-line, abychom byli
schopni rychle a efektivně reagovat na změny.
Navazujeme na Strategii rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova
(KPMG, 2017) a její akční plán, budeme pokračovat v realizaci navržených
strategických cílů, priorit i opatření, ovšem s ohledem na aktuální situaci.
V roce 2021 na nás všechny čeká spousta výzev a přeji nám, abychom jim
úspěšně společně čelili a ukázali krásy regionu mnoha spokojeným
návštěvníkům.
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profil organizace
Nejvyšší orgán spolku: členská schůze

DMO Český Krumlov, z. s.
sídlo: náměstí Svornosti 2, 381 01 Český
Krumlov
ič: 088 14 112
bankovní spojení:
Komerční banka, č.ú.: 123-1167270277/0100
Marketingový název: Český Krumlov region*
*certifikovaná turistická oblast
Web: www.ckrumlov.info

Statutární orgán kolektivní - výbor spolku:
Mgr. Martin Hák (předseda)
Bc. Martin Lobík (místopředseda)
Ing. Miroslav Reitinger
Milan Kotlár
Bc. Ivo Janoušek
Kontrolní komise:
Ing. Jitka Zikmundová, MBA
Ing. Barbora Šiftová
Zbyněk Toman
Mgr. Josef Maleček
Ing. Věra Sládková
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organizační struktura
Členská schůze

Výbor

Kontrolní komise

(5 členů)

(5 členů)

Ředitel

Marketing manažer 1

Marketing manažer 2

Produktový manažer

Projektový manažer

Boháčová Jitka

Claussová Ludmila

Chaloupková Zdeňka

Březina Miroslav
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strategický cíl 2021 - 2023

Vychází z kontextu aktuální situace = cestovní ruch prochází krizovým obdobím díky celosvětové pandemii
koronaviru Covid-19. Proto strategický cíl v rámci krizového managementu v regionu je:

1. restart cestovního ruchu
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prioritní cíle roku 2021

1. ukotvení/vymezení destinace jako takové a nastavení vícezdrojového financování
2. upevnění pozice DMO v rámci destinace, prohloubení spolupráce s partnery
3. podpora nabídky cestovního ruchu v destinaci, tvorba produktů
4. zvýšení povědomí o destinaci v tuzemsku a na blízkých trzích a komunikace nabídky cestovního ruchu
5. zavedení systému sběru a vyhodnocování dat
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cíl 1: vymezení destinace a nastavení vícezdrojového financování
OPATŘENÍ:
a) vznik turistické oblasti Český Krumlov region
o akvizice 17 nových členů z řad okolních obcí
b) získání nových členů z řad soukromých subjektů
o forma přidruženého či podporovatelského
členství
c) získání národní certifikace DMO Czech Tourism a
plnění krajské certifikace DMO JCCR

d) aktivní vyhledávání grantů
o na krajské, národní a interregionální úrovni
o získání finanční podpory v návaznosti
na certifikace
e) obchodní činnost DMO
o nabídka marketingového servisu pro členy i
partnery destinace
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cíl 2: upevnění pozice DMO v regionu, spolupráce s partnery
OPATŘENÍ
a) formulace vize, mise destinace / DMO
o návaznost na strategické dokumenty a jejich
aktualizace
o definice cílových návštěvníků
b)

vnitřní komunikace, vazby na místní prostředí
o organizace pracovních skupin dle tématu
o rozesílání newsletteru partnerům, články do
novin měst
o účast v odborných komisích, na
konferencích

c)

vzdělávání / školení aktérů cestovního ruchu
různá témata z oblastí:
o ubytování
o gastronomie
o průvodcovská činnost
o další napříč sektory…
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cíl 3: podpora nabídky v destinaci a tvorba produktů
CÍLOVÉ SKUPINY 2021
Geografická segmentace
•
•

český trh – Praha, SČK, JMK, MSK, krajská města a velká města / Jižní Čechy (krátkodobé návštěvy)
blízké trhy – SK, A, DE, HU, PL

Segmentace dle motivů k cestování
•

•

•

Zralí mileniálové (25 – 34 let)
Zpravidla solidně zajištění mladí lidé se zájmem o cestování, moderní technologie, hudbu, návštěvy barů a hospod, festivalů a trendy akcí. Cílem cestování je užít si a
bavit se.
Generace X (35 – 55 let) = naši nejpočetnější fanoušci na sociálních sítích a turistické webové stránce ckrumlov.info
Aktivní lidé, vysokoškolsky vzdělaní, vyšší střední třída, mají informační přehled, jsou zcestovalí a hlavním zdrojem informací je internet. Na dovolené, kterou si
organizují sami, hledají především poznávání a aktivní odpočinek s cílem dopřát si a nešetřit. Nejčastěji cestují s partnerem, rodinou nebo přáteli = cílová skupina
rodiny s dětmi, páry
Mladší baby boomers (55 – 64 let)
Movitější a aktivní turisté, pro něž není cestování o počtu navštívených míst. Vyhledávají spíše autenticitu zážitku a prožitku

Demografie fanoušků na sociálních sítích podle pohlaví:
•

70 % ženy, 30 % muži

Podrobná analýza cílového návštěvníka (návštěvnických skupin) - aktuální stav i střednědobý výhled bude řešen v rámci projektu zavedení systému
sběru a vyhodnocování statistických dat.
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cíl 3: podpora nabídky v destinaci a tvorba produktů
OPATŘENÍ
DMO bude komunikovat nabídku prostřednictvím marketingových nástrojů vlastních i partnerských a bude zapojovat nabídku
individuálních subjektů do komunikačních témat destinace (detail str. 12 – 13).
a) TOP akce 2021, organizované partnery v regionu
Svět fantazie Jindry Čapka / Krumlovský masopust / Festival vína / Oslavy osvobození / Rallye Český Krumlov / Otáčivé
hlediště / Festival komorní hudby / Festival staré hudby / Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 30. ročník / Dny
evropského dědictví / Festival barokních umění / Krumlovský vodácký maraton / Krumlovské podzimní recitály / a další.
b) nabídky privátních subjektů, provozovatelů atraktivit – celoroční propagace
gastro / ubytování / průvodci (prohlídky města) / služby cestovního ruchu (půjčovny, obchod, doprava…)
atraktivity + ČK CARD (památky, muzea, galerie apod.)
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cíl 3: podpora nabídky v destinaci a tvorba produktů
OPATŘENÍ
c) spolupořadatelství městských akcí
DMO ve spolupráci s městem Český Krumlov, Městským divadlem Český Krumlov, Českokrumlovským rozvojovým fondem
a Sdružením cestovního ruchu v ČK realizuje každoročně projekt Městských slavností:
o Kouzelný Krumlov – 30.4. – 2.5. 2021 – z důvodu covidové pandemie zrušeno
o Slavnosti pětilisté růže – 18.6. – 20.6.2021 – nahrazeno akcí Zahradní slavnosti
o Svatováclavské slavnosti – 24.9. – 28.9.2021
o Advent & Vánoce 26.11.2021 – 6.1.2022

d) mediální spolupráce s CzT
Získán grant od agentury CzechTourism na mediální partnerství projektu Český Krumlov 2021 – město kultury a sportu
s výběrem série akcí, na kterých se DMO podílí jako spolupořadatel.

e) návaznost na produkty JCCR, Czech Tourism
Ve spolupráci s JCCR a agenturou CzechTourism s jejími zahraničními zastoupeními (ZZ) na blízkých trzích (ZZ Rakousko, ZZ
Německo, ZZ Slovensko, ZZ Polsko) zapojení regionu Český Krumlov do regionálních a celorepublikových produktů.
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cíl 3: podpora nabídky v destinaci a tvorba produktů
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cíl 3: podpora nabídky v destinaci a tvorba produktů
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cíl 4: zvýšení povědomí o destinaci v tuzemsku a na blízkých trzích
Propagační nástroje vlastní (CZ trh + blízké trhy)
TOP nástroje 2021 – online
o Turistický web www.ckrumlov.info – spuštění nového turistického webu k 1. 7. 2021ve 3 jazykových mutacích CZ/DE/EN
o Sociální sítě – komunikační témata, podpora komunikace webových stránek, reklamní kampaně
 Facebook, Instagram @ceskykrumlovofficial
Další marketingové nástroje:
o Online reklama/inzerce (sociální sítě, PPC kampaně)
o Youtube.com, Vimeo.com – vlastní účet pro sdílení videí z destinace
o Rádio - vybraná komunikační témata
o Tiskoviny (letáky, plakáty, mapy, merch)
o Influencer tripy – projektový návrh a realizace vybraných propagačních tripů
o PR, média, press tripy
- TZ a komunikace s novináři
- Zasílání pravidelného newsletteru
o Výlepové plochy – správa pěti výlepových míst (46 ploch)

Propagační nástroje partnerské (CZ trh + blízké trhy)
JCCR
o Web www.jiznicechy.cz – vlastní správa turistické oblasti Český Krumlov Region
o Sociální sítě – pravidelně 2-3x týdně
o Press tripy blízké trhy
CzechTourism
o Využití plánovaných projektů a nástrojů s propojením s JCCR
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cíl 5: zavedení systému sběru a vyhodnocování dat
OPATŘENÍ

V roce 2021 ve spolupráci s JCCR a Czech Tourism zavedeme systém jednotného sběru dat (vhodné sjednocení
sběru dat pro porovnávání výkonu jednotlivých destinací)
 Využití společných nástrojů/metodiky sběru dat pro oblastní destinační společnost
 Sledování dalších vlastních ukazatelů (např. návštěvnost IC / akcí, obsazenost parking / ubytování a
další)
 Výstupy:
o Analýza současně dostupných dat (ČSÚ, JCCR, CzT, vlastní data…)
o Zavedení jednotného systému sběru a vyhodnocování dat = co sbírat, jak sbírat, jak s daty
pracovat, k jakému účelu vyhodnocovat. Včetně podrobné analýzy cílového návštěvníka
(návštěvnických skupin) - aktuální stav i střednědobý výhled
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certifikace dmo
krajská certifikace
V lednu 2020 byla založena profesionální organizace destinačního managementu
ve formě zapsaného spolku = DMO Český Krumlov, z. s. pro turistickou oblast
Český Krumlov region, která byla certifikována Jihočeskou centrálou cestovního
ruchu ke dni 31.1.2020.

národní certifikace
Certifikace DMO na národní úrovni pod národní
turistickou agenturou Czech Tourism proběhne v
průběhu roku 2021.
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3K platforma
Kooperace, koordinace a komunikace subjektů cestovního ruchu.
DMO Český Krumlov region si jako vhodnou 3K platformu pro řízení turistické oblasti
zvolil členskou schůzi, výbor spolku a tematické pracovní skupiny.
Činnost 3K platformy je pravidelná, s frekvencí jednání odpovídající
potřebám destinace. 3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci,
koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory
rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro
koordinaci aktivit cestovního ruchu.
Výstupy jednání turistické oblasti jsou volně přístupné všem subjektům a zájemcům
o zapojení se do fungování DMO.
Více informací v sekci O nás v rámci turistického webu www.ckrumlov.info.
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rozpočet
Plánované výdaje 2021
Náklady na činnost spolku
Provozní náklady
Osobní náklady
Plánované příjmy 2021
Dotace města Český Krumlov
Žádost o navýšení dotace (nedočerpaná částka z min. roku)
Dotace JCCR 1x HPP
Dotace JČK
Členské příspěvky
Marketingový servis
CzT mediální plnění

v tis. Kč
celkem: 5.685
3.275
444
1.966
v tis. Kč
celkem: 5.879
3.370
780
486
241
400
120
482
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