
Pečeme cestovní ruch 
Pečeme akce, festivaly, závody, slavnosti 
  



Pavel Pichler 

• Státní – nezisková - soukromá 
• www.naboso.org 
• www.travelbakers.cz 
• www.centrumeden.cz 
• www.eceat.cz 
• www.hedvabnastezka.cz 
• www.moravskeuzene.cz 
• www.extremfood.cz 
• www.travelevolution.cz 
• www.expedicnikamera.cz 
• www.snowfilmfest.cz 
• www.ochutnejcr.cz 
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PŘEDESTAVENÍ 
KDE NAJÍT ČAS 
JAK MĚŘIT 
TESTOVÁNÍ A LEAN CANVAS 
HLAVNÍ BODY NEŽ ZAČNU 
HARMONOGRAM 
ROZPOČET 
MARKETING 
PR A NOVINÁŘI 
ONLINE MARKETING 
OFFLINE MARKETING 
GRAFIKA 
GUERILLA 
 
 
 
 
 



Kolik platíme / vyděláme 

• Extrem food – marketing 10 000 Kč, 
návštěvnost 1000 osob, zisk 80 000 Kč 

• Moravské uzené - marketing 30 000 Kč, 
návštěvnost 5000 osob, zisk 250 000 Kč 

• Snow film fest - marketing 5 000 Kč, 
návštěvnost 1000 osob, zisk 50 000 Kč 

• Expediční kamera - marketing 5 000 Kč, 
návštěvnost 800 osob, zisk 80 000 Kč 

 

 

 

 



HCD 

• Kdo je můj klient? 

• Čím je vaše akce jedinečná/ destinace/ město 
jiné než konkurence?  (elevator pitch) 



HCD 

• soubor technik a procesů, které se zaměřují na 
člověka 

• co si cílová skupina přeje a co potřebuje, 
jakým způsobem jejich přání technicky, 
finančně a organizačně zrealizovat 

• Tři fáze : naslouchání, tvorba a realizace 



 



Nechci platit / musím investovat čas 

• Čas do vzdělání 

• Čas do aplikací 

• Čas na navazování kontaktů 

• Čas na vyhodnocování 

• Čas na konference 

• Čas na odpočinek 

• Čas na cestování 



Čas do vzdělání 
 • Videa   
 Tedx, barcamp, Lidé z praxe, Filip Dřímalka 
http://www.youtube-mp3.org/ 
 
• Webové portály   
http://www.m-journal.cz/cs/ 
https://www.mediaguru.cz/ 
http://www.intuitivnimarketing.cz/ 
http://robertnemec.com/blog/digitalni-marketing/ 
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Čas do aplikací 
 

 





 



 



 



 







Čas na navazování kontaktů 
 

• Networking 

• Konference 

 

• www.minutovynetworking.cz 

• www.smart-network.cz 

• www.hubpraha.cz 
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Čas na vyhodnocování 
 











Čas na cestování 



 



 



 



STÁTNÍ SPRÁVA X PODNIKATEL  (DOTACE, 
ROZPOČET,  POLITICKÉ CÍLE) 
 
VELKÁ AKCE VELKÝ ZISK / VELKÁ ZTRÁTA 
 
EKONOMIKA AKCE  OD XY NÁVŠTĚVNÍKŮ 
(EXCEL) 
 
SPLNĚNÍ SNU X EKONOMICKÝ MODEL  
 
ZISK, POVĚDOMÍ, BUDOVÁNÍ ZNAČKY,  
 
 

Proč dělat akci 
 



Lean canvas 



Lean canvas 

• Lekce 1: Zákazníci 
• Lekce 2: Problém 
• Lekce 3: Řešení 
• Lekce 4: Unikátní nabídka hodnoty 
• Lekce 5: Cenový model 
• Lekce 6: Cesty k zákazníkům 
• Lekce 7: Indikátory 
• Lekce 8: Struktura nákladů 
• Lekce 9: Neférová výhoda 
• Lekce 10: Rizika a experimenty 

 



Dlouhodobá x jednorázová 
 
Investice do kvalitního webu (wix, 
webnode),investice do grafického manuálu 
(easytask.cz, themeforest, designturnaj) 
 
investice do kvalitního seo (easytask.cz) 
 
komplexní marketingový plán na více let pro 
partnery 
 
vydělat hned / dlouhodobý profit 
 
 



Harmonogram 

Dotace 
Kalendáře akcí  
Noviny a časopisy 
Vystupující 
Konkurence – jak s ní pracovat 
Vše mínus měsíc 
Zkouška na nečisto 
Harmonogram po akci – akcí akce nekončí 
(partneři, PR, využít euforie – následující ročník) 



Marketingové nástroje 

• Online 

Online PR, web, sociální sítě, banerové reklamy, 
kontextové reklamy, portály, blogy, emailing 

• Print 

Noviny, časopisy, katalogy,  

• Outdoor 

Billboardy, bannery… 

• TV, rádio, 

 

 

 



Práce s online novináři 

• Stojí hodně času 

• Když se dělá pořádně = 0 Kč 



Kdo je  online novinář? 

• má toho moc, je přetěžován a pod tlakem 

• nerad čte tiskovky 

• čím víc věcí mu zprodukujete, tím líp pro vás 

• 75 novinářů chce dělat sólokapry a kariéru 

• v  online redakcích téměř neexistuje 
novinářská pamět 

 



Forma TZ 

• délka max. 1 A4 

• pište jen, když je CO psát 

• stručně, jasně, výstižně 

• jednoduché formátování 

• dejte si práci: připravte více tiskových zpráv 
pro různá média 

• ukažte svou tiskovou zprávu kolegům 

 



Struktura 

• tisková zpráva = TZ 

• základní info v hlavičce 

• nejprve pište to nejdůležitější (zpravodajská 
pyramida) 

• přidejte přímou řeč (zajímavou) 

• uveďte na sebe kontakt 

 



• nadpis: TZ: titulek jasně vystihující podstatu věci (zejména u 
akcí, kde se tiskových zpráv rozesílá více) – je nepsaným 
pravidlem, že tisková zpráva má být nějak označena jako 
tisková zpráva (TZ dvojtečka) 

• datum – den, kdy byla zpráva zveřejněna – nutné pro editory 
atd. 

• místo – pokud se tisková zpráva týká nějaké akce, pak je dobré 
vždy uvádět i kdy se akce koná 

• úvodní odstavec: odpovídá na základních šest novinářských 
otázek – Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? (Proč?) – toto je zásadní pro 
rozhodnutí novináře, zda se bude tématem zabývat nebo ne – 
pokud je úvodní odstavec špatný, zprávu většinou nedočte 

 





Jak rozeslat TZ 

• věnujte rozesílání čas (individuální přístup) 

• dejte e-mailu poutavý předmět 

• v textu e-mailu pište, o co jde 

• nabídněte bonusy 

• rozesílejte VČAS 

• servírujte na stříbrném podnose 

 



Včas? To je kdy? 
• Online  - často bez uzávěrek / dovolené, 

víkendy – v pátek dopoledne je to zpráva 
vyhozená do koše, v pondělí ráno mají 
novináři e-maily zahlcené (o víkendu nejhorší 
možnost) 
ideálně: pracovní den dopoledne 

• rozesílat VČAS – tedy dopředu (ale ne moc) a 
ne, až když jsou informace staré nebo 
dokonce, když už je některá média zveřejnila 



Co mít obecně zmáknuté? 

• CRM  - kontakty 

• Kvalitní fotografie 

• TZ na web 

• Info (foto v tiskové kvalitě) na webu 

• Dárek potěší 

 





Jak se (ne)propagovat online 
 

• Klasické bannerové kampaně (hodí se pouze 
pro velmi malé procento produktů; slouží 
spíše pro posílení brandu velkých společností; 
bannerová slepota; pokud banner, tak 
výjimečný) 

• Standardizované PR články (vyhněte se 
článkům předem označeným jako PR, v online 
médiích jsou větší hrozbou než v tisku 



Jak se propagovat online 

• Kvalitní webové stránky 

• Online média 

• Sociální sítě v čele s facebookem 

• PPC reklama (facebook, google,…) 

 



Kvalitní webové stránky 

• Základ pro online propagaci (pamatujte, že 
v online světě musíte vždy někam odkazovat) 

• V jednoduchosti a stručnosti je síla 

• Můžete fungovat pouze na facebooku (přesto 
se vyplatí platit si doménu) 

• 65% všech připojení je již přes mobil/tablet 

 



Nejčastější chyby na webu 

• Bez mobilní verze 

• Desítky kategorií 

• Nezáživný text 

• Uživatelsky nepřehledný 

• Nepropojen s fb a jinými kanály 

• Duplicita informací 

• Mít tam všechno-jen ať klient hledá 

 





Webnode.cz 



Wix.com 



Easytask.cz 



Fiverr.com 

 



Themeforest.com 

 











Facebook 



Facebook 

 

• Nepodceňujte ho, ale ani nepřeceňujte 
(Najdete zde jen část své cílové skupiny) 

• Naučte tam své fanoušky chodit pravidelně 
(každé pondělí tip na výlet, kvalitní fotky, 
osobní přístup, vytvořte lidem vztah) 

• Stránky na facebooku versus skupiny a akce 

• Facebook lze taky používat jako „zákaznickou 
podporu“ 

 



• 13 – 17 let: 7,3 % 

• 18 – 24 let: 20,4 % 

• 25 – 34 let: 28,5 % 

• 35 – 44 let: 22,4 % 

• 45 – 54 let: 11,4 % 

• 55 a víc let: 10 % 



• Každý má profil – je potřeba? Ano /ne 

• Málo co se měří – proč měřit? 

• Obsah, obsah  a zase obsah… 

• Co je cílem? Fanoušci- ne!!! 

 



 



Cíle? 

• Podpora prodeje? 

• Zvýšení návštěvnosti 

• Aktivní konverzace? 

• Zvýšení důvěryhodnosti? 

• Hledání zaměstnanců? 

 



 

























Reklama 
• podle věku 

• podle pohlaví 

• podle geografického umístění na úrovni států nebo měst 

• podle jazyka 

• podle zájmů 

• podle demografických údajů, jako jsou úroveň vzdělání 
nebo stav 

• podle chování (například vlastníci iPhone 4) 

• můžete cílit na minulé návštěvníky vašeho webu 
prostřednictvím Facebook remarketingu 



Obrázky v propagaci 

• Podle agentury Citrix tvoří 63 % sociálních 
médií obrázky. 

• Jak uvádí Socialbakers, 93 % nejzajímavějších 
příspěvků na Facebooku jsou fotografie. 

• Dle KissMetrics fotografie získávají o 53 % 
více „liků“, o 104 % více komentářů a o 84 % 
více prokliků. 



canva 

 



• Infografiky jsou super, ale kdo má po ruce 
designéra? Vy od teď ano, a pozor, jste to vy 
sami! Díky programům Piktochart nebo 
Infogr.am můžete sami poměrně rychle 
vytvořit zajímavou infografiku. 



Infografika - pictochart 

 



 



Pixlr místo photoshopu 







 



 





Guerilla 

• Rychlá 

• Nečekaná 

• Reaguje na konkrétní téma 

• Často nelegální 

• Zanechává hluboký pocit 

• Vtipná 

• šokující 





Čekání – 5 let 



Jak cestuje můj klient? 



Auto – 7 let 



Jaký je jeho den, co používá? 



1700 – 3000 reklam /den 



Problematika u veřejné správy 

• Legálnost/nelegálnost 

• Rychlost 

• Suchost 

• Politická korektnost 

 



Outdoorová reklama 

 



Plakáty 

• Šířka x výška 

• Hlavní info 

• Grafika 3sekundy 

• Kde bude? 



Plakátové rady 
• Promyslete si proč, komu a co chcete sdělit 

• Používejte jen podklady dle rozměru plakátu 

• Upoutejte pozornost 

• Komunikujte s čtenářem systematicky 

• Používejte unikátní fonty 

• Porušujte pravidla 

 

 

 

 

 



 



Rádia 

• Budování značky 

• Nízká úspěšnost 

• Soutěže 

• Unikátní obsah 

• Partnerství 

• Volné vstupenky na akce 



Proč měřit reklamu? 

• Co neměřím neřídím 

• Kolik nás stojí jeden zákazník 

• Jaká reklama má pro nás smysl 

• I méně je něco… 

• Každá reklama má jiný účinek 

• Nastavení ukazatelů je základ 

• Pište si cíle 

 

 



Rozpočet 

Akce se vstupným  x   bez vstupného 
Jak zabalit cenu do vstupného 
Z čeho dál profitovat – pronájmy, vlastní ek. 
činnost,  prodej reklamy 
Jak na dotace – termín, obsah, právní subjekt 
Kde získat partnery – obsah, téma, kontakty 
Crowdfounding – hithit, kickstarter, startovač 
Prodej vstupenek – jak na to… metody a portály 
Kdy se vyplatí předprodej 



Závěrečné rady 

• Pamatujte, že marketing je kontinuální, neustálý, 
dlouhodobý proces. Dopřejte mu čas, aby mohl 
opravdu fungovat podle vašich představ. 

• Definujte svou unikátní výhodu a propagujte ji ve 
svých sděleních. Odlišit se od konkurence je pro 
firmy kriticky důležité – mimo jiné budete vědět, 
jak odpovídat, až se zákazník zeptá: „A proč 
vlastně bych si to měl koupit od vás, a ne vedle za 
rohem? 

 



• Úspěšní budete v případě, kdy 
dokonale poznáte zákazníka a nabídnete mu 
přesně to, co si přeje. 

• Srovnejte svou nabídku s konkurencí. 
Analyzovat můžete řadu věcí, například 
svůj klíčový produkt nebo službu. Zvýrazněte si 
nejdůležitější fakta a rozhodněte se, co s nimi 
uděláte. 



• Pro svůj marketing si stanovte konkrétní cíle a 
termíny 

• Vyhodnocujte svůj marketing pravidelně. 
Každý měsíc vyhodnoťte jeho úspěšnost a 
určete, na co se zaměříte v měsíci následujícím 

• Načasujte své marketingové aktivity správně, 
můžete tak jejich efektivitu zvýšit i 
několikanásobně. 



Po akci 

• Anketní lístky 
Nalákat na fb 
Udržovat 
Facebook růst 
Soutěže 
Lidé se stanou aktéry 
VYÚČTOVÁNÍ 
PARTNEŘI 
vyhodnocení  reklamy!!!! 





Děkuji za pozornost 
www.travelbakers.cz 


