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KROMĚŘÍŽSKO sdružení pro cestovní
ruch, z.s.

www.region-kromeriz.cz
kromerizsko@mesto-kromeriz.cz

Destinační společnost Kroměřížsko - ve spolupráci s městy, neziskovými organizacemi a
podnikatelskými subjekty - usiluje o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti. Chod
destinační společnosti zajišťuje, za podpory Zlínského kraje a ve spolupráci s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy, KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z. s.

Vážení čtenáři,
právě se k vám dostává přehled činnosti destinační organizace Kroměřížsko za rok 2018.
Rok 2018 byl rokem, ve kterém jsme se věnovali stálým činnostem, ale také jsme vyzkoušeli
něco nového.
Krásy našeho regionu jsme ve spolupráci se zaměstnanci měst a informačních center jezdili
prezentovat na veletrhy cestovního ruchu po celé České republice (i zahraničí), pokračovali
jsme v tvorbě obsahu na sociálních sítích a začali jsme se věnovat cestovatelskému blogu.
Podařilo se nám spustit webové stránky, které jsou místem setkání různých informačních
kanálů. Uspořádali jsme setkání subjektů působících v cestovním ruchu. Abychom stavěli
řízení cestovního ruchu na racionálních základech, požádali jsme odborníka, jenž s námi
vytvořil strategii.
To vše s podporou měst, obcí, podnikatelů a dalších partnerů, kterým i touto cestou
děkujeme za přízeň.
Uvidíme, co nám přichystá rok 2019.
S úctou, Ivana Kozáková.

KOMUNIKACE

DS Kroměřížsko komunikuje s potencionálními návštěvníky v několika úrovních.
V digitálním světě se Kroměřížsko prezentuje pomocí sociálních sítí facebook
(viz 06) a Instagram (viz 08), které od prázdnin doplňují pravidelné příspěvky v
cestovatelském blogu (viz 09).
Během měsíců srpna a září byla na FB+IG provedena online kampaň, která
významným způsobem upevnila fanouškovskou základnu a posílila celkový
dosah sociálních sítí.
Středobodem v různorodých kanálech komunikace jsou nové webové stránky.
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VELETRHY A
VÝSTAVY

Ve spolupráci s pracovníky měst Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem, a
pracovníky informačních center (Turistické informační centrum Kroměříž,
Městské informační centrum Holešov a Městské informační centrum Bystřice pod
Hostýnem) jsme se aktivně účastnili 7 veletrhů po celé České republice a 2
veletrhů v zahraničí (Bratislava a Katowice).
Na veletrzích jsme strávili celkem 26 dní.
Dílčí návštěvnost:
REGIONTOUR Brno: 31 314 návštěvníků, http://bit.ly/zprava_RGT
Praha HW: 29 535 návštěvníků, http://bit.ly/zprava_HW
Praha For Bikes: 30 456 návštěvníků, http://bit.ly/zprava_FB
Hradec Králové: , http://bit.ly/zprava_HK
Jablonec nad Nisou: 3 500 návštěvníků, http://bit.ly/zprava_JBL
Miniveletrh Slovácka:
ITF Slovakiatour: 70 867 návštěvníků, http://bit.ly/zprava_ITF
Katowice: 8 500 návštěvníků
ITEP Plzeň: 12 500 návštěvníků, http://bit.ly/zprava_ITEP
Celková návštěvnost: cca 186 000 návštěvníků
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Info: Závěry z průzkumu mezi návštěvníky na REGIONTOUR Brno 2018

Zdroj: Závěrečná zpráva Veletrhy cestovního ruchu,
Výstaviště Brno
Dostupné z: http://bit.ly/zprava_RGT
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PRESS A FAM
TRIPY

Press a fam tripy jsou v gesci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
V rámci vzájemné spolupráce se Kroměřížsko podílelo na 3 tripech.
V březnu 2018 byl doprovázen trip slovenských novinářů s tematickým
zaměřením ´významná výročí "8" a osobnosti´, za podpory města Kroměříže
a Arcibiskupského zámku a zahrad navštívilo všech 7 účastníků Květnou
zahradu, muzeum Karla Kryla a prohlédli si lunety i olejomalbu Žně Maxe
Švabinského.
Monitoring výsledků tripu z CCRVM:
- http://bit.ly/zeny_v_meste_sk
- http://bit.ly/zeny_v_meste_sk_kryl
Na konci července 2018 se v Ostravě konala největší tuzemská konference
influencerů v cestovním ruchu - TBEX Ostrava. V návaznosti na tuto událost
se DS podílela na přípravě tripu pro zahraniční účastníky TBEX Ostrava.
Obsahem byla zastávka v Holešově (zámecký park, synagoga a židovský
hřbitov), prohlídka Arcibiskupského zámku a zahrad, pivovaru a čokoládovny
Černý orel, a obrazu Žně v obřadní síni kroměřížské radnice.
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PRESS A FAM
TRIPY
Zdroj: Instagram, kktravelsandeats

Monitoring výsledků tripu TBEX Ostrava:
http://bit.ly/KK_travels_and_eats
http://bit.ly/travalerie
http://bit.ly/explorevacation
http://www.danielatravels.com/ - dosud nepublikováno
Začátkem září navštívila Kroměříž estonská televize (ETV). Účastníci
tripu estonské televize byli Linnar Priimägi, Manfred Vainokivi, Annaliisa
Sisask-Silla a Tiina Park. Stránky pořadu jsou přístupné z následujícího
odkazu: http://bit.ly/reisile_minuga_ETV. Informace o Kroměříži nebyly k datu
tvorby zprávy zveřejněné.
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FACEBOOK

Zdroj: facebook, Daniel Curbelo Dohnal

Facebook je jedním z online nástrojů, které DS
Kroměřížsko využívá pro komunikaci.
Nejčastěji lidé na profil Kroměřížska narazí ve svém Fb
feedu, vysoká interakce automaticky zvyšuje organický
dosah.
Byla realizována dvouměsíční kampaň, která
zdvojnásobila počet relevantních fanoušků a
oslovila tisíce lidí.
Kampaň podporovala tipy na výlety a povědomí o
regionu Kroměřížsko - obsah vzbudil emoce a dal
fanouškům důvod se zapojit. Kampaň na facebooku byla
provázána s instagramem.

939
FANOUŠKŮ
V ROCE 2018

DOSAH

442 743
OSLOVENÝCH
V ROCE 2018

ZOBRAZENÍ

Facebook je cílen na uživatele v České republice
(91%), a obsah je veden v českém jazyce.

533 325
OSLOVENÝCH
V ROCE 2018

www.facebook.com/regionkromerizsko/
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Zdroj: facebook, Daniel Curbelo Dohnal
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INSTAGRAM

Zdroj: Instagram, feemae

Instagram je jedním z online nástrojů, které DS
Kroměřížsko využívá pro komunikaci.
Feed je tvořen vlastními příspěvky + je využíván tzv.
repost, uživatelé si na @kromerizsko zvykli a tagují jej
ve svých příspěvcích. Za projevený zájem (sdílení ve
feedu, instastory) jsou vděční.

1001
FANOUŠKŮ
V ROCE 2018

DOSAH

IG je cílen na uživatele v České republice (91 %), a
obsah je veden v českém jazyce. Minoritní podíl
uživatelů tvoří Slovenská republika (3 %), Německo,
Velká Británie a Polsko (1%).
Uživatelé dle pohlaví: ženy (58 %), muži (42 %).
Uživatelé dle věku:

www.instagram.com/kromerizsko/
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60 739
OSLOVENÝCH
V ROCE 2018

PROJEVENÝ ZÁJEM

ZOBRAZENÍ

13 877

92 911

V ROCE 2018

OSLOVENÝCH
V ROCE 2018
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BLOG

Tvorba turistického blogu započala v
srpnu 2018 a probíhá ve spolupráci s
copywriterkou Lenkou Blažkovou. Od té
doby jsme navštívili na dvě desítky
míst.
Blogové příspěvky jsou uveřejňovány
na webových stránkách (regionkromeriz.cz a zlin.cz) a sociálních
sítích, kde je zvýšený dosah
podporován placenou propagací.
Na Zlin.cz se v publikování střídáme s
turistickou oblastí Zlínsko a
Luhačovicko, která se tvorbě
turistického blogu rovněž věnuje.
Cílem je představit turistické atraktivity
na Kroměřížsku a ukázat je v jiném
světle - dát jim duši, kterou v žádném
průvodci nenajdou.
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"Co se týká článku - je nádherný.
Jsme rádi, že se zajímáte i o naše
muzeum. Je to skutečná pocta
košíkářům .
Za Košíkářské muzeum
Procházka Pavel."
"Vůbec jsem netušila, že toto
místo existuje. Už vím, kam o
adventu."
Kateřina Stratilová, o Muzeu
lidových tradic v Rymicích

"Tesák, Hostýnky, absolvuji
několikrát ročně. Dobré jídlo,
retro atmosféra, k tomu ta vůně
lesa, klid, pro mě srdeční
záležitost."
Staňa Mlčoch, o chatě
Na Tesáku

Pozitivní ohlasy na tvorbu přijímáme
nejen ze strany čtenářů, ale také od
majitelů a provozovatelů míst.
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PŘÍSPĚVKY
- Zatoulat se na chřibský Petřín
- Rozmarné léto pod Hostýnem
- Toulavý ráj plný tlapiček
- Do Rymic? Do pohádky!
- Oáza uprostřed polí - Kurovický lom
- Nejhezčí kavárna pod Hostýnem
- Podzimní Bunč - jen tak se tu ztratit
- Za tajemstvím proutěného košíku do Morkovic
- Ranč Kostelany - wild wild west uprostřed Chřibů
- Na Rusavu za portáši
- Mlsat jezdíme do Brusenky
- 1. selský pivovárek – kroměřížský poklad
- Neobjevená Kroměříž: Do krytu!
- Já bych rád … k Betlému do Dřevohostic
www.region-kromeriz.cz/misto/blog-o-regionu
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TISKOVINY

Začátkem roku 2018 byla na informační centra v regionu a členy spolku
distribuována tiskovina "Zimní radovánky na Kroměřížsku", která může
turistům nabídnout inspiraci na strávení zimní dovolené.
Tiskovina "Letní radovánky na Kroměřížsku" nabízí tipy na letní dovolenou.
Nalezneme zde zejména přehledný seznam veřejných koupališť a míst pro
přírodní koupání, doplněné o tipy navíc, napříč regionem.
Obě tiskoviny jsou v elektronické podobě přístupné ke stažení na webových
stránkách www.region-kromeriz.cz.
V Moravia Magazínu společnosti m-ARK (na léta 2019 a 2020) bude
Kroměřížsko prezentovat přírodní krásy Chřibů a Hostýnských
vrchů prostřednictvím navržených ukázkových tras.
Turistický region je v tiskovinách prezentován také Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy. Ta na rok 2019 plánuje dotisk turistického průvodce
Kroměřížska, minipivovarů a rozhleden na Východní Moravě.
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SETKÁNÍ
SUBJEKTŮ V
ZÁHLINICÍCH
Setkání subjektů se uskutečnilo 4. října 2018 v
záhlinickém pivovaru a vyjma všech členů spolku
Kroměřížsko a Holešovsko-Hostýnsko byli pozvání
další významní aktéři působící v cestovním ruchu zástupci mikroregionů, turistických cílů,
podnikatelské subjekty i neziskové organizace z
celého Kroměřížska.
Setkání bylo testovací, mělo se nést v duchu
networkingu - vzájemného poznání se, výměny
kontaktů, přenosu informací.
Pozvání na setkání přijal také Ing. Michal Burian,
Ph.D., který do Záhlinic přijel představit prvotní
výsledky z tvorby marketingové strategie pro
destinační společnost KROMĚŘÍŽSKO. Pan
Burian hovořil například o USP (Unique Selling
Proposition) spouštěčích (alias "neférových
výhodách"), přičemž jednoznačně označil město
Kroměříž, dále Hostýnské vrchy a Chřiby. Ty jsou
neopakovatelné napříč (nejen) Českou republikou.
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Kroměříž jako hlavní
atrakce Kroměřížska,
"baroko" jako hlavní
princip Kroměřížska.

Hostýnské vrchy
a Chřiby
jako podoblasti
Kroměřížska,
"valašsko" jako
princip.

Po prezentaci následovala diskuze, ve které se rozvinula debata nad
tematikou spojenou s nejvýznamnější památkou regionu Arcibiskupským zámkem a zahradami. Někteří z přítomných podnikatelů
vyjádřili smutek nad uzavřením zámku v zimním období - to je však vzhledem
k nutnosti času na restaurování prostor a zejména absenci topení,
neřešitelné. Také bylo probíráno uzavření Arcibiskupského zámku z důvodu
natáčení, či obtížná předpověď otevření Podzámecké zahrady - debata však
byla ukončena, jelikož není možné hovořit za správce památky.
Další hojně probírané téma se týkalo prezentace regionu na veletrzích a
výstavách. Někteří účastníci setkání považují výdaje za veletrhy, v porovnání
se skutečnými počty hostů v regionu (získanými touto formou propagace) za
neefektivně vynaložené. Průzkum (například prostřednictvím informačních
center) však dosud nebyl realizován, toto tvrzení tedy není podloženo
reálnými daty.
V rámci poznání turistického cíle v regionu byla účastníkům nabídnuta
prohlídka Záhlinického pivovaru s unikátní sladovnou. Za odborného
výkladu místního sládka dala exkurze nahlédnout do historických prostor,
které znovuožily výrobou piva. Mnohé přítomné překvapila ochutnávka
různých druhů sladu.
Večer uzavřelo společné pohoštění, u kterého byl další prostor pro konverzaci
mezi účastníky setkání.
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DS Kroměřížsko financují členové - zejména města
a podnikatelské subjekty.
DS Kroměřížsko byla v roce 2018 podporována
Zlínským krajem dotací č. D/0311/2018/STR.
Finanční prostředky poskytnuté Zlínským krajem byly
určeny na chod destinační společnosti a marketing.
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