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Č Í M SE
PREZENTUJEME

TURISTICKÉ
NOVINY
V turistických novinách návštěvníci
naleznou tipy na pěší a cyklo výlety,
návštěvy
památek,
objevování
přírodních krás, tipy na trávení
volného času s dětmi
a mnoho
dalšího.

Nový propagační materiál na sezonu
2020 byl představen na tiskové
konferenci turistické oblasti Česká
Kanada, která se konala 19. června.
O turistické noviny byl velký zájem
a během několika málo týdnů
se skladové zásoby dostaly téměř na
nulu. Z tohoto důvodu byl v první
polovině července realizován dotisk.
Turistické noviny jsou zároveň
stěžejním materiálem k prezentaci
turistické
oblasti
na
veletrzích
cestovního ruchu, na informačních
centrech a u partnerů. Propagační
materiál turistické noviny bude
v aktualizované a rozšířené podobě
k dispozici i v sezoně 2021.
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DĚTSKÁ
KANADA
Produkt, který uceluje nabídku
aktivit pro rodiny s dětmi, byl
spuštěn v půlce srpna. v rámci
produktu
byl
vytvořen
propagační
materiál
průvodce s omalovánkami pro
děti. Průvodce je k dispozici
na
informačních
centrech
a u zapojených subjektů.
Cílem
tohoto
produktu
je
návštěva a poznání zajímavých
míst České Kanady při sbírání
r a z í t e k u z a p o j e n ý c h s u b j e k tů .
N á s l e d n á o d m ě n a d l e p o č tu
získaných
razítek
je
k
dispozici
na
všech
informačních
c e n tr e c h
v oblasti.
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Odměny
Odměny pro děti se rozlišují dle
počtu získaných razítek. Za jedno
razítko děti dostanou balonek,
za dvě a tři razítka už získávají
voskovky
(těmi
si
mohou
vybarvit omalovánky). Za 4, 5 a 6
razítek
si
mohou
vybrat
hodnotnější odměnu - mikado,
kšiltovku nebo nákrčník. Za 7, 8
a 9 razítek děti získají barevný
vak. Při sesbírání všech 10 razítek
se mohou děti těšit na balíček,
který obsahuje vak, voskovky
a kšiltovku.

Podpora produktu
Na
podporu produktu jsme
realizovali soutěž na facebooku
a
vydali
tiskovou
zprávu.
Na všech informačních centra
a zapojených subjektech jsou
umístěny plakáty s informacemi
o produktu Dětská Kanada. Dále
je celý produkt prezentován
na webových stránkách, kde
návštěvníci najdou cíle, postup
a princip celé hry a také
doplňkové materiály v podobě
různých tajenek.
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Zpětná vazba na
produkt
Zpětná
vazba
od
zapojených
subjektů je velmi kladná. O tištěný
materiál
i
následné
putování
a sbírání razítek je obrovský zájem.
Informační centra vydala již velké
množství odměn za nejvyšší počet
nasbíraných razítek (10). Velký zájem
potvrzuje i vydání odměn za 7 - 9
razítek.
Produkt
Dětská
Kanada
bude
pokračovat i v roce 2021.

SOUTĚŽ NA
FACEBOOKU

Ve spolupráci s firmou Winitio jsme
na podporu produktu Dětská Kanada
uspořádali další soutěž na facebooku,
která proběhla na konci srpna.
Druhou soutěž svými dárkovými
poukazy podpořili penzion Bejčkův
Mlýn,
Zoologická
zahrada
Na Hrádečku a Rozhledna a lesopark
U Jakuba.
Tito partneři byli v soutěžním
příspěvku zmíněni.
Poslední soutěž, plánovaná na měsíc
září, bude cílit na podporu produktu
Na kole Českou Kanadou.
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VIDEO S PATRIOTY
- "OPRAVDOVÁ
LÁSKA"
V rámci prezentace jižních Čech
s tématem "Opravdová láska"
jsou na území všech turistických
oblastí natáčena videa s lidmi,
kteří
jsou
zainteresováni
do cestovního ruchu a to co
dělají, dělají s nadšením a
láskou.
Za Českou Kanadu byly vybrány
Jindřichohradecké místní dráhy
a.s. a video bylo natočeno se
strojvedoucím panem Tomášem
Malířem.

PLACENÁ PROPAGACE
NA FACEBOOKU
JIŽNÍ ČECHY
Jihočeská centrála cestovního ruchu
vyčlenila 3 000 Kč na placenou
propagaci příspěvků na facebooku
jižní Čechy.
Česká Kanada této možnosti využila a
během prázdnin podpořila propagaci
u šesti příspěvků. Na září jsou ještě
připraveny dva příspěvky, u kterých
bude propagace finančně podpořena.
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Kampaň Léto v jižních
Čechách

Kampaň Léto v jižních Čechách byla vytvořena během
května na podporu cestovního ruchu v jižních Čechách.
Cílem kampaně je poskytování slev na ubytování 30%
(maximálně 300 Kč) za podmínek ubytování se na 3 - 7 dní
a pro minimálně 2 osoby návštěvníkům jižních Čech. Tuto
slevu lze čerpat u smluvně zapojených ubytovatelů. Během
června se do této kampaně zapojilo devět ubytovatelů,
v červenci a srpnu se tento počet zvýšil na 18 subjektů na
území turistické oblast Česká Kanada.
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NA Č EM PRACUJEME

Přípravné práce na
příští sezonu 2021
Na přelomu prázdnin jsme začali pracovat na plánech pro
rok 2021 - tvorba nových a rozšíření stávajících produktů,
mediální plán a plán činnosti turistické oblasti, navázání
nových partnerství a další.
S tím souvisejí přípravné práce na akčním plánu pro rok
2021, který navazuje na nynější Akční plán 2019 - 2020 a
také na Strategický dokument turistické oblasti Česká
Kanada 2019 - 2023.
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PROJEDNÁVÁ SE
VÝKONNÝ VÝBOR
Výkonný výbor České Kanady
během hlavní letní sezony
komunikoval
převážně
emailem
a
telefonicky.
Hlavními tématy byly finální
práce na produktu Dětská
Kanada, na monitoringu a
zpětné
vazbě
turistických
novin a na přípravě příspěvků
facebookové stránky.

SCH Ů ZE JCCR
Schůze produktových manažerů
proběhly během prázdnin třikrát 2. a 30. července a 19. srpna.
Projednávala
se
prezentace
turistických oblastí a jižních Čech,
kampaň "Léto v jižních Čechách" a
její navázání na "Podzim v jižních
Čechách". Jedním z hlavních témat
byl také průběh celé letní sezony a
předávaní postřehů z jednotlivých
turistických oblastí.
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DESTINAČNÍ MANAGEMENT

ČESKÁ KANADA
www.ckanada.cz
www.facebook.com/ckanada
+420 702 022 114
info@ckanada.cz
travnickova@ckanada.cz

