Destinační kampaň pro DCR
léto 2021

Základní cíl
Přilákat do Plzně domácí návštěvníky a podpořit domácí cestovní ruch.
Ideální návštěvník v Plzni využije ubytovacích kapacit, navštíví turistické cíle a kulturní akce a využije co
nejširšího portfolia služeb místních podnikatelů s důrazem na gastro, které bylo v kampani také zastoupeno.

• Dvě cílové skupiny: Rodiny s dětmi a Požitkáři (30 – 40 bez hnízda, 40 - 65
prázdné hnízdo)
• Rodiny s dětmi: V kraji mohou využít pestrého kulturního programu a sportovních aktivit a navštívit
vhodné turistické cíle. Nevýhodou je charakter ubytovacích kapacit.
• Požitkáři: Rádi cestují, investují do zážitků, nevadí jim utratit více za ubytování a další služby. Do Plzně
mohou vyrazit za pivem a dalšími zážitky (DEPO2015, Loosovy interiéry, divadlo, kulturní festivaly…),
gastrozážitky, snadno se mohou vydat i do kraje.

• Geografické cílení: Praha, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský a Ústecký kraj
+ Plzeňský kraj a Plzeň

Hlavní komunikační linka:
Dejte Plzeň. Doma už jste bylo dost.
• Cíl kampaně – vytvořit motivaci k návštěvě pro
obě cílové skupiny hravě, odlišit se v záplavě
jiných incomingových kampaní cílených na
tuzemské turisty.
• Kontrast doma vs. v Plzni – kampaň reagovala na
pandemii, kdy většina lidí byla zavřená doma. Co
všechno můžou zažít v Plzni, až se zase bude cestovat?

• Plzeň je typicky městskou destinaci – město i

okolí má co nabídnout na několikadenní pobyt s
bohatým kulturním programem, zajímavou
gastroscénou i pestrou nabídkou pro rodiny s dětmi.

Rozpočet a mediaplán
Popis
OOH

Čtyřměsíční kampaň – plakáty v metru (květen-červenec),
billboardy - Praha, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, Ústecký,
Plzeňský kraj (květen-srpen)

Částka
389 000
+
577 500
299 500

Rádia

Spoty na stanicích dle cílových skupin

FB, IG, PPC kampaně prostřednictvím Skliku a Google Ads

172 800
+
118 000
385 850

Inzerce (print)

(bannerové reklamy)
Letní celostátní speciály - Deník, MF Dnes, Blesk, příloha HN +

312 325

Tvorba kampaně

magazíny Amazing places, LUI Travel, Bedekr 365
Grafika, fotoprodukce, videoprodukce, technická produkce,

552 006

TV

Online

Prezentace v pořadu Panorama (live kamera) + spotové
kampaně na TV Praha, TV Seznam + Youtube

casting

Náklady celkem

2 806 981

Rozpočet a mediaplán
PlzeňTURISMUS
49%

Produkce

MMR; 30%

20%

OOH
34%

Inzerce, print
11%

Partneři; 18%
Online
Rádio

14%

11%

TV
10%

město Plzeň;
3%

Časový harmonogram kampaně
•
•
•
•
•

2-3/2021 – příprava obsahu a mediplánu kampaně ve spolupráci s partnery
4-5/2021 – produkce (natáčení spotu, focení kampaně)
5/2021 – spuštění kampaně v OOH (billboardy, metro), kampaň v rádiích
6/2021 – PR, inzerce v printu, spuštění prezentace v pořadu Panorama
7 a 8 /2021 – intenzivní online kampaň, intenzivní kampaň v OOH (billboardy,
metro), kampaň v rádiích a na Praha TV a Seznam TV
• 9/2020 – intenzivní online kampaň
• Další aktivity: PR, press tripy pro české novináře, spolupráce s Lukášem
Hejlíkem, FB soutěž (ve spolupráci s destinačními partnery – ubytování,
vstupy + další nefinanční plnění)

Příklady vizuálů pro metro

Další vizuály – online

