
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

MARKETINGOVÝ PLÁN 

Královéhradecké krajské centrály 

cestovního ruchu, p.o. 

pro rok 2022 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Obsah  

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu ..................................................................... 3 

Vize Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu ............................................................. 3 

Cíle a priority KHK CCR pro 2022 ................................................................................................... 3 

Cílové trhy ..................................................................................................................................... 3 

Hlavní marketingová témata pro rok 2022 ................................................................................... 4 

Tradice a gastroturismus ......................................................................................................................... 4 

Region v pohybu ...................................................................................................................................... 4 

Trvalá udržitelnost ................................................................................................................................... 4 

MICE ......................................................................................................................................................... 4 

Distribuční a komunikační kanály .................................................................................................. 5 

Weby ........................................................................................................................................................ 5 

Sociální média .......................................................................................................................................... 5 

Newsletter ............................................................................................................................................... 5 

Spolupráce s blogery, influencery, youtubery ......................................................................................... 5 

CzechTourism .......................................................................................................................................... 5 

Press tripy, fam tripy, MICE tripy ............................................................................................................. 5 

Regionální a celostátní média, inzertní kampaně .................................................................................... 6 

Edice a tiskoviny ...................................................................................................................................... 6 

Tiskové zprávy.......................................................................................................................................... 7 

Veletrhy, roadshow, propagační akce a prezentace, konference ........................................................... 7 

Prostřednictvím TIC, oblastních DMO ..................................................................................................... 7 

Ostatní – prostřednictvím spolupracujících subjektů a partnerů ............................................................ 7 

East Bohemia Film Office............................................................................................................... 8 

Hradec Králové Region Convention Bureau .................................................................................. 9 

Statistiky, monitoring .................................................................................................................. 10 

3K platforma ................................................................................................................................ 11 

Destinační poradní orgán ...................................................................................................................... 11 

Municipální poradní orgán .................................................................................................................... 11 

Profesní poradní orgán .......................................................................................................................... 11 

Kolegium cestovního ruchu ................................................................................................................... 11 

Pracovní skupiny .................................................................................................................................... 11 

Setkání TIC ............................................................................................................................................. 11 

Vzdělávání ................................................................................................................................... 12 

 



 

2 
 

Seznam zkratek 

CR   cestovní ruch 

CzT  CzechTourism 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DMO  organizace destinačního managementu 

DSVČ  Destinační společnost Východní Čechy 

HKRCB  Hradec Králové Region Convention Bureau 

KHK  Královéhradecký kraj 

KHK CCR Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu 

MICE  meeting, incentive, conventions, events 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

NPPCR  Národní program podpory cestovního ruchu 

TIC  Turistická informační centra 

ZZ  zahraniční zastoupení 
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Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu 

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o. je destinační společnost 

založená Královéhradeckým krajem. Zajišťovat pro Královéhradecký kraj marketing v 

oblasti cestovního ruchu. Spolupracovat při tvorbě a provádění destinačního 

managementu v regionu. Prosazovat společné zájmy s poradními orgány v oblasti 

rozvoje cestovního ruchu. Mezi její poradní orgány patří oblastní destinační společnosti, 

města a obce, místní akční skupiny a profesní organizace. 

Vize Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu 

V roce 2022 je cílem Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu, jakožto 

partnera aktérů cestovního ruchu, realizovat a koordinovat marketingové aktivity z 

pozice krajské destinační společnosti zaměřené na propagaci Královéhradeckého kraje, 

podporovat dlouhodobé projekty KHK a jejich propagaci a podporovat rovnoměrné 

rozložení návštěvníků v průběhu celého roku na území KHK s ohledem na provedený 

behaviorální výzkum a trvale udržitelný rozvoj. 

Cíle a priority KHK CCR pro 2022 

a) Budování značky “Královéhradecký kraj” na základě výstupů provedeného 

behaviorálního výzkumu a propojení této značky s turistickými oblastmi a 

potřebami návštěvníka 

b) Pokračování ve spolupráci a rozvíjení partnerství s oblastními DMO, TIC a dalšími 

subjekty CR v rámci kraje, východních Čech i ČR, CzT, zahraničními partnery  

c) Definovat asistenci kraje ve vztahu KHK CCR a DMO a nastavit kritéria pro jejich 

financování 

d) Marketing témat 2022 

e) Plnění webových portálů KHK, datového skladu a informací na sociálních sítích 

f) Aktualizace a redesign turistického webového portálu KHK www.hkregion.cz 

a datového skladu turistických informací 

g) Aktualizace a redesign webu KHKCCR www.ccrkhk.cz 

h) Pokračování a rozšíření PR KHK  

i) Podpora návštěvnosti a přenocování v KHK 

j) Podpora kanceláře pro kongresovou turistiku 

Cílové trhy  

Vzhledem k přetrvávající nejasné situaci kolem pandemie COVID-19 (zejména v oblasti 

vládních restrikcí), bude hlavním cílovým trhem Česká republika.  

Mezi zdrojové zahraniční trhy bude patřit Německo, Polsko a Slovensko. (zdroj: Tourdata.cz) 
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Hlavní marketingová témata pro rok 2022 

Tradice a gastroturismus 

- Návaznost na téma CzT 

- Vydání brožury Po stopách tradičních řemesel v Královéhradeckém kraji 

- Dotace z NPPCR (žadatel KHK) 

- Mediální podpora ze strany KHK CCR, tematické inzertní prostory v online i printu 

  

Region v pohybu 

- Propojení širšího okruhu témat  

- Mediální podpora ze strany KHK CCR 

 

Trvalá udržitelnost 

- Budování značky trvale udržitelného a zeleného kraje 

- Implementace do Strategie KHK CCR 

- Mediální podpora ze strany KHK CCR 

 

MICE  

- Budování značky Born To MICE 

- Propojení HKRCB a KHK CCR, včetně jejich Strategií 

- Tvorba širší členské základny 

- Mediální podpora ze strany KHK CCR, tematické inzertní prostory v online i printu 
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Distribuční a komunikační kanály  

Weby 

- www.hkregion.cz  

- www.ccrkhk.cz 

- www.micehkregion.com 

- www.eastbohemiafilmoffice.cz 

- www.moto-vychodnicechy.cz 

- www.tourism-pl-cz.eu  

 

Sociální média 

- Facebook   

o www.facebook.com/hkregion.cz  

o www.facebook.com/micehkregion 

o www.facebook.com/EastBohemiaFilmOffice  

- Instagram  

o www.instagram.com/hkregion/ 

o www.instagram.com/micehkregion/ 

 

Newsletter 

- B2B odesílán nepravidelně na více než 200 adres 

- B2C příprava, postupný sběr adres 

 

Spolupráce s blogery, influencery, youtubery 

- Zejména prostřednictvím ZZ CzT 

 

CzechTourism 

- TV spolupráce 

- Soutěže v celostátních rádiích 

- Newslettery pro ZZ 

- Světové Česko 

 

Press tripy, fam tripy, MICE tripy 

- Vojenské opevnění 

o 3 dny po vojenských objektech v KHK 

o Dotace z NPPCR 

o Novináři z ČR i zahraničí 

http://www.micehkregion.com/
http://www.tourism-pl-cz.eu/
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- Location tour po východních Čechách 

o 1-2 dny po filmových lokacích východních Čech 

o Pro produkce z ČR 

- Fam trip Czech Hotel Awards 

o Pro 2 osoby ve 3 hotelech vždy na 1 noc 

o Pro organizátory soutěže Hotel roku 

- MICE trip Events Club Forum 

o 2 dny po MICE objektech KHK 

o Pro účastníky Events Club Forum 

- MICE trip s agenturou CzechTourism 

o 2 dny po MICE objektech KHK 

o Pro MICE nákupčí (DMC a PCO) 

- Press tripy ve spolupráci se ZZ 

o Dle nabídky 

 

Regionální a celostátní média, inzertní kampaně  

- Kam v Praze/ Křížem krážem ČR 2022 

- Regionální potravina je odjakživa základ českých receptů 

- Ahoj, rodino! 

- Epocha 

- Vltava Labe Media 

- Kam po Česku 

- Czech News Center 

- MyWings PL 

- Brands&Stories 

- Komora 

- Turistika.cz 

- Seznam Native 

- FiremniAkce.cz 

- Celyoturismu.cz 

- Toulavá kamera 

- Regionální rádia 

- Czech American TV 

 

Edice a tiskoviny 

- Image brožura KHK 

- Aktualizace a dotisk Motoprůvodce po východních Čechách 

- Aktualizace a dotisk brožury Zpřístupněné objekty čs. Opevnění v KHK 

- Aktualizace a dotisk cyklomap 

- Brožura Po stopách tradičních řemesel v Královéhradeckém kraji 
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- Mapy s jízdními řády pro turistické autobusy s přepravou jízdních kol 2022 

- Mapa pivovarů v KHK 

- Mapa rozhleden v KHK 

- Gastrospeciality v KHK 

- Cyklopecky Východní Čechy 2022 – ve spolupráci s DSVČ 

- Turistické noviny východních Čech – ve spolupráci s DSVČ 

Tiskové zprávy 

- Zveřejňované formou aktualit na webu www.ccrkhk.cz 

 

Veletrhy, roadshow, propagační akce a prezentace, konference* 

- International Tourism Fair MTT Wroclaw   4.-6.3.2022  

- Holiday World při CzechTourism     18.-20.3.2022 

- FOR BIKES spolu s DSVČ       25.-27.3.2022 

- Travelcon České Budějovice      21.-22.4.2022 

- Den Evropy        9.5.2022 

- Travel Trade Day Karlovy Vary     23.-24.5.2022 

- Festival Regionálních producentů     23.7.2022 

- Dožínky Hradec Králové     září 2022 

- TC Lipsko         16.-20.11.2022 

- Travel Evolution      podzim 2022 

- Kolegium CR      zima 2022 

- MICE veletrhy 

*jedná se o předpokládané akce, další akce budou přibývat postupně na základě informací od 

organizátorů 

 

Prostřednictvím TIC, oblastních DMO  

Ostatní – prostřednictvím spolupracujících subjektů a partnerů 
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East Bohemia Film Office 

Hlavní náplní filmové kanceláře bude propagace vhodných lokací na natáčení filmů či 
seriálů a s tím spojená prezentace celých východních Čech. Společně s Destinační 
společností Východní Čechy bude probíhat: 

- Správa webového portálu 
- Správa sociálních sítí 
- Location tour 
- Reakce na poptávky producentů či Czech Film Commission 
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Hradec Králové Region Convention Bureau 

Hlavním posláním HKRCB bude informace o existenci kanceláře v rámci nově 

vzniklé příspěvkové organizace kraje. I proto bude hlavním tématem Born To 

MICE. Kancelář na rok 2022 v souvislosti s tímto plánuje: 

- Aktualizaci webového portálu www.micehkregion.com 

- Správu sociálních sítí (Facebook, Instagram) 

- Organizaci MICE tripů a fam tripů 

- PR inzerci v tiskovinách i onlinu 
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Statistiky, monitoring   

a) Využití statistických šetření MMR, CzT a ČSÚ   

b) Monitoring návštěvnosti prostřednictvím sčítačů na trase Labské stezky   

c) Statistické šetření MICE  

d) Statistiky z webových portálů a sociálních sítí 

e) Monitoring návštěvnosti ze sčítačů TIC 
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3K platforma 

Destinační poradní orgán  

- Hlavní poradní orgán KHK CCR 

- Členy jsou jednotlivé oblastní DMO v KHK 

- Četnost schůzek 1x v měsíci 

Municipální poradní orgán  

- Členy jsou všechna ORP města v KHK (15) a Krajské sdružení Národní sítě 

místních akčních skupin  

- Četnost schůzek 2x do roka  

Profesní poradní orgán  

- Členy jsou oborové asociace (5), všechna lázeňská zařízení v KHK (3) a někteří 

MICE partneři (7)  

- Četnost schůzek 2x do roka 

Kolegium cestovního ruchu  

- Setkání všech poradních orgánů  

- Četnost schůzek 1x do roka 

Pracovní skupiny  

- Tematicky zaměřené pracovní skupiny dle aktuálních potřeb (Kuks, ČS. 

Opevnění, vodáctví, Labská stezka, Zvičina, Cyklobusy apod.) 

Setkání TIC  

- Každoroční setkání s TIC v Královéhradeckém a Pardubickém kraji 

- Organizace se každoročně střídá s PK krajem 

- Četnost schůzek 1x do roka 

- Rok 2022 organizuje PK 
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Vzdělávání  

a) Školení Tourdata a MIS  

- Ve spolupráci s CzT pro KHK CCR a oblastní DMO  

- Leden 2022 

b) Sociální sítě (FB, IG)  

- Externí školitel pro KHK CCR, oblastní DMO a TIC v kraji  

- Jaro 2022 

c) Právo v marketingu  

- Externí školitel na právo v oblasti marketingu cestovního ruchu pro KHK CCR, 

oblastní DMO a TIC  

- Jaro 2022 

d) Vzdělávání zaměstnanců příspěvkové organizace 

- Veřejné zakázky 

- Účetní programy 

- V průběhu celého roku 

e) Projekt CzT „Vzdělávání“ na základě nabídky CzT  

- Od dubna 2022 

f) Video kurzy z platformy Seduo.cz  

- Online kurzy zdarma na různá témata  

- Celý rok 2022 


