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Plzeň – TURISMUS

Setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu

24. března 2021



Organizační pokyny

• Ze schůzky bude pořízen záznam pro účely archivace.

• Pokud nehovoříte, ztlumte své mikrofony.

• Dotazy a připomínky pište do chatu, v průběhu schůzky vám na ně odpovíme.



Program

• Plzeň – TURISMUS: Aktuální situace a trendy v cestovním ruchu

• Strategické záměry pro covidové období a novinky v roce 2021 

• Vybrané aktivity p. o. Plzeň –TURISMUS v roce 2021 

• Možnosti spolupráce

• Diskuze – Zhodnocení situace v roce 2021 z pohledu poskytovatelů služeb v cestovním ruchu 

• Závěr, nastavení systému komunikace



Situace a trendy v CR v roce 2021

• Únava z nuceného pobytu doma

• Příroda jako bezpečná lokalita  x  
overturismus ve vyhlášených střediscích

• Hory, venkov, lázně 

• „Hlad“ po zážitcích a kultuře i po 
nakupování a utrácení

• Nikdo neví, kdy dojde k uvolnění

• Nejistota v budoucím vývoji pandemie –
restrikce, zákazy

• Nelze plánovat – Informace na poslední chvíli.  
Pouze menší akce s omezenou kapacitou, 
outdoorové aktivity apod.  

• Rezervace na poslední chvíli

• Omezení kapacit a kvality služeb 

• zrušené provozovny (hotely,  restaurace)

• odchod zkušených zaměstnanců



Vývoj příjezdů v HUZ 2020
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Vývoj přenocování v HUZ 2020
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Prognóza pro rok 2021

Podobně jako vloni budou pro pobyty preferovány hlavně Šumava, Český les a obecně venkov. 

Plzeň má výhodu velkého množství volnočasových, kulturních či industriálních cílů a aktivit. 
Řada z nich se koná na volných prostranstvích - Zoo, Dino, letní festivaly, tematické procházky, 
Meditační zahrada, Bolevecké rybníky, sportparky apod.

Hlavní cílovou skupinou budou rodiny s 
dětmi a páry.

Plzeň bude i nadále vyhledávána kvůli 
koncentraci památek, kultury, zábavy, 
gastronomie a nákupních možností



Strategické záměry p. o. Plzeň – TURISMUS
pro dobu covidovou

Plzeň jako cílové místo výletů  - cílem je 
dostat do Plzně návštěvníky z okolních 
destinací 

Plzeň jako výchozí bod výletů do regionu –
cílem je ubytovat hosty v HUZ v Plzni a 
prodloužit jejich pobyt

Plzeňáci jako nová cílovka – cílem je „naučit“ 
Plzeňáky navštěvovat místní turistické a 
kulturní cíle

Nové doplňující téma ke standardní nabídce:   
Neobjevené kouty – kouzlo okrajových části 
Plzně  a obcí v okolí



Hlavní novinky v CR  v Plzni 2021
Otevření dle možností (nejdříve květen, červen)

TIC Hlavák - červen

Katedrála sv. Bartoloměje s podkrovní expozicí - červen

Matoušův statek v Bolevci NKP – květen, červen

DEPO2015 - audiovizuální expozice Tajuplný les

Zpč. galerie – výstava o Plzeňské madoně prodloužena do 6. června

Pivovar PP - otevřen byl pivovar Proud, jsou připraveny prohlídky

• V roce 2021 se nebude konat Pilsner Fest ani Gambrinus den, počítá se 
s menšími akcemi (Léto v Prazdroji apod.)

Techmania – otevřeno bude o víkendech, o prázdninách v širším režimu i v 
pracovních dnech

TIC  - komentované prohlídky  - nově trasa Osvobození 1945 a prohlídky katedrály



Vybrané aktivity p. o. Plzeň – TURISMUS 2021
Kampaň domácí cestovní ruch 2021

Základní cílové skupiny: rodiny s dětmi, požitkáři

Hodnota: cca. 2 miliony Kč

Různými prostředky květen – září

Celostátně (outdoor, rádia) – Plzeň dominanty, pohostinnost, pivovarnictví, Plzeň pro děti

Sociálně sítě  - jako outdoor + významné turistické cíle v Plzni i v okolí

PR a místní distribuce – všechny TC, akce

Spolupráce při kampani:

• sdílení, šíření, likes, pobyty, služby, vouchery, poukázky



Vybrané aktivity p. o. Plzeň – TURISMUS 2021
Otevření nového TIC 5/2021
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Vybrané aktivity p. o. Plzeň – TURISMUS 2021
Industry Open

Konference Industry Open 2021 (15. 6. 2021 v DEPO2015)

• Kombinace online/ offline konference (živé vysílání s přítomností účastníků v sále) – dle 
aktuální situace

• Pracovní témata: RESTART (nejen) industriálního cestovního ruchu, SÍŤOVÁNÍ – platformy 
industriálních stezek

Festival Industry Open 2021 (18. 6. – 5. 9. 2021, celkem 12 víkendů)

• Každý víkend jedna nebo více dílčích akcí na industriálních místech v Plzni a Plzeňském kraji

• Série menších akcí s omezenou kapacitou o letních víkendech – komentované prohlídky, jízdy 
(nejen) historických vozidel, výlety po stopách průmyslu do okolí Plzně



Vybrané aktivity p. o. Plzeň – TURISMUS 2021
Tiskoviny

Tiskoviny v přípravě

• Plzeň - miniprůvodce (zákl. leták zdarma - představeny TC v Plzni)

• Mapa destinace (představena klíčová témata v destinaci, zejména průmysl, příroda, 
lidová architektura)

• Průvodce  v čj – představí město a okolí (prodejní materiál) 

Systém distribuce tiskovin – uvítáme vaše postřehy a nápady



Možnosti spolupráce

Nabídkový katalog ubytování

• Aktualizace cen ubytování v nabídkovém katalogu ubytování TIC Náměstí a Hlavák

Prohlídky

• Provize 20% z prohlídky To nejlepší z Plzně 
pro skupiny 

• Provize 10% z ostatních prohlídek 
(interiéry A. Loose, Židovská Plzeň, 
Adventní…)

• Pro hotelové hosty zůstává zdarma 
prohlídka To nejlepší z Plzně (každou 
sobotu od 15.00)

• Nové prohlídkové trasy: Osvobození 1945 
(od 6.5.2021), prohlídky Katedrály sv. 
Bartoloměje



Další možnosti spolupráce

• Používání části fotobanky organizace Plzeň –
TURISMUS

• Distribuce tiskovin, nabídka tiskovin zdarma

• Prodej suvenýrů z naší edice S duší Plzně s 
10% slevou, možnost prodeje dalších suvenýrů

• Prodej nového turistického průvodce

Výzva agentury CzechTourism pro české hotely k prezentaci v německých médiích (do 9. dubna 2021)

CzechTourism Německo v rámci svých PR a media aktivit předává aktuální poptávky německých médií, 
která pořádají soutěže pro své čtenáře. Média nabízí prominentní reklamní prostor výměnou za 
poskytnutí cen v podobě voucherů na ubytování.

Aktuálně jsou poptávány dvě spolupráce: Bavorsko a Severní Porýní a Vestfálsko

Více informací na www.czechtourism.cz

https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Vyzvy-a-akce/Archiv/2021/03/Vyzva-pro-ceske-hotely-k-prezentaci-v-nemeckych-me


Diskuze – Jak to vypadá u vás?

Zhodnocení situace v roce 2021 z pohledu poskytovatelů služeb v CR



S čím nám můžete pomoci

• Poskytnutí fotografií ubytování v hotelech pro propagační účely organizace Pleň -
TURISMUS  

• Zapojení do marketingových soutěží a PR aktivit formou poskytnutí dárků či 
poskytnutím voucherů na ubytování či stravování či služby

• Vítáme jakékoliv další náměty na spolupráci

• Nastavení systému komunikace: Kdy se znovu uvidíme?



Děkujeme za vaší účast


