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Česko – naše destinace 



Projekt Česko – naše destinace 

• Společný projekt CzechTourism – AHS ČR – MMR ČR 

• Hlavní cíl podpora českých horských a podhorských oblastí 

• Aktivity projektu:  

• Vytvoření domény www.ceskozemepribehu.cz 

• Kreativní a mediální strategie 

• Kampaň 

• Spoty 

• Analýza horských středisek 

• Konference a semináře 

 

 

http://www.ceskozemepribewhu.cz/


Projekt Česko – naše destinace 

Cíl 

• Motivace k víkendovému pobytu na českých horách. 

 

Cílová skupina 

• Aktivní památkáři, sportovci (18-44 let, vyšší vzdělání, bonitnější) 

• Provozovatelé služeb s potenciálem vstupu do ČSKS 

 

Komunikační mix 

• TV, radio, tisková inzerce, tiskoviny, PR, digital, OOH, semináře, konference 
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Nástroj komunikace Časový harmonogram Trh Media 

Print září – prosinec ČR Deníky, lifestyle a cestovatelské časopisy 

Digital září – prosinec ČR 
Displej, PPC, sociální sítě, on-line PR, mikrostránka Česko – 

země příběhů, mobilní aplikace, fotosoutěž 

TV spoty září – prosinec ČR Prima  

TV seriál Lovci zážitků duben – červen ČR Prima COOL, Prima ZOOM, Prima LOVE 

OOH září – prosinec ČR MHD (autobusy, tunel v metru, plakáty, citylighty) 

Kampaň Česko naše destinace 
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Mobilní aplikace Česko – země příběhů 
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OOH – polep přestupního tunelu metra - Muzeum 
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Polep přestupního tunelu metra - Florenc  
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Spot Česko země příběhů 
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https://youtu.be/ihsKYQW147E?list=PLA7B0C26C169D50B3 

https://www.youtube.com/watch?v=ihsKYQW147E&list=PLA7B0C26C169D50B3&index=38


Produkt Snow and Fun 

2016 



Struktura spolupráce - příklad 
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MS horkých kol 2016 – Vysočina Aréna 

• aktivní produkt cyklo + hory 

• partnerství  

• kofinancování - finanční participace příslušných 

asociací a soukromých subjektů 

• vedlejší efekt - podpora single tracků  

• synergie všech zapojených stran 

• tvorba balíčků služeb 
 

 



Snow and Fun na zahraničních trzích 
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• Snow and Fun je součástí marketingových plánů našich ZZ 

 

• Aktuálně jsou plánovány zimní kampaně na těchto trzích: 

o Benelux 

o Německo 

o Polsko 

o Skandinávie - Dánsko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.czechtourism.cz 


