AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2020 - Strategie rozvoje cestovního ruchu, TO PodKletí
Cíl 1: Efektivní řízení cestovního ruchu v destinaci
Aktivity

Popis dílčích aktivit

Akce 2020 (popis)

ID

Výstup akce 2020 (frekvence, počet, kompeapod.)
tence

Rozšiřování sítě partnerů

1.1. Kooperace

aktualizovat ceník pro reklamní služby (balíčky
a)
nastavení systému marketingových
počet uzavřených marketingových
1.1.a.
pro partnery); oslovit potenciální partnery
partnerství
partnerství: 35
individuálně;
b)
zavedení pravidelné komunikace
e-anketa; činnost meziresortní pracovní
e-anketa tématická: 4; jednání PS a
s partnery (sběr námětů a připomínek,
1.1.b.
skupiny CR; fórum CR; fórum starostů
neformálních sk.: 6; FC/FS: 2
zpětná vazba, sběr dat)

PM

P, SR
PM

c)
vydávání pravidelných zpráv o
činnosti, osvěta mezi partnery

www - TOP3 info, projekty (popis); výroční
zpráva; B2B setkání; tiskové zprávy

d)
zpracování e-bulletinu a jeho
distribuce

on-line aplikace V OBRAZE (Zprávy / Aktuality/
1.1.d. www - Z: 50; A - 100; Ú - 2; F - 20
Úřední deska/ Fotogalerie)

PM, Z

e)
pořádání B2B eventů a akcí typu
„fórum cestovního ruchu“

uspořádání Fóra CR - celodenní setkání
zástupců podnikatelů, obcí, MAS, externích
expertů, popř. 2denní konference; účast na
jednáních jednotlivých SO; MfB (pravidelná
setkání Morning for Business);

1.1.e. FC/FS: 2 (1.1.b.); SO: 10; MfB: 10

P, SR
PM

f)
příprava a realizace akcí/projektů
spolupráce/společných kampaní

sběr námětů pro kooperační akce a
identifikace partnerů pro společné kampaně;
zpracování návrhů kooperačních kampaní;
technická realizace kampaní

1.1.f.

g)
systematicky vstupovat do
mediálních partnerství

sumarizace možností mediální spolupráce
aktualizace MP sumáře: 2x; MZ
(ceníky, kontakty, mediaplány, náklad, zásah);
1.1.g. (story): 6; Fbanka- roztřídit, 200 ks
zpracování podkladů pro mediální zprávy
pro média (web DMO, web JCCR);
formou- story telling; fotobanka; mediabanka

h)
zahájení spolupráce s odbornými
školami

spolupráce s JU a VOČ CR: kooperace při
organizaci konferencí ; vzdělávání
zaměstnanců a partnerů DMO; studentské
praxe v DMO; semestrální práce dle zadání
DMO

Komunikace - Vzdělávání - Kooperace

1.1.c. www- TOP, TZ: 12; VP: 1; B2B (1.1.b.)

viz 1.1.b.

konference - žádost FMP: 1
(05/2020); interní vzdělávání(
konzultace ; 2x studentská praxe; 4x
1.1.h.
zadání práce; 2x interní vzdělávání;
2x studentská praxe; 1x zadání
ročníkové práce
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PM

PM, Z

P, SR;
ex.DMO
PM

1

vzdělávání pracovníků DM
Interní komunikace

1.2. Vzdělávání

a) nastavit kariérní plán vzdělávání
pracovníků DM (zajistit účast na
odborných kurzech pro pracovníky
cestovního ruchu, kurzů a exkurzí vč.
do zahraničí pro pracovníky destinačních
managementů apod.; zajistit proškolení
pracovníků v odborném zadávání zakázek
mimo režim zákona a administraci ZVZ)

identifikovat nabídku vhodných školení/
vzdělávacích modulů/cílů exkurzí (sylaby,
ceníky, databáze lektorů, reference);
zrealizovat tématické vzdělávání pro členy
1.2.a. tématický seminář: 4, exkurze: 1
DMO, zaměstnance DMO a partnery (elearning, semináře, otevřené konzultace,
exkurze): tvorba produktů (P), marketing (M),
SoMe

b) zajistit interní proškolování DM
„Jihočeský venkov,z.s.“ pro
VIZ 1.2.a.
spolupracovníky (PM JCCR, pracovníci IC
v regionu TO PodKletí)
c) zajistit plnění certifikace Q CzT
(interní manažer kvality)
d) zajistit proškolování místních
průvodců (spolupracovníci DM)

1.2.b.

VIZ 3.1. b.

1.2.c.

x

1.2.d.

a) nastavit systém sdílení a zálohování
aktualizovat datové úložiště (záloha); cloud dat mezi zaměstnanci a vedením
google (sdílené operativní dokumenty)
organizace (cloud)

1.3.a.

b) pravidelná jednání správní rady a
porady se zaměstnanci, komunikace
s členskou základnou; zajištění
systematického toku informací

jednání SR; jednání VH; porady s PM a ext.
DMO a Z; vyhodnocování činnosti formou ezápisů; facebooková skupina (intranet)

SR: 6; VH: 1; porada PM: 50 (1T); e1.3.b. zápisy: průběžně (12M); FbPS: 12
(1M)

c) pravidelné vyhodnocování plnění
strategie, střednědobá aktualizace
strategie a marketingové strategie

evaluace strategie - dílčí situační zprávy;
Strategie: evaluace: 10/2020,
aktualizace strategie; evauace marketingového 1.3.c. aktulaizace: 12/2020; MP - evaluace:
plánu; aktualizace marketingového plánu
09/2020, aktualizace:11/2020.

d) zajistit plnění certifikace Q CzT
(udržení certifikátu stupně 1)

zpracování podkladů pro re-certifikaci DMO
CzT(dle metodiky)

a)
správa www.jihoceskyvenkov.cz ,
zdokonalení obsahu i formy www, SEO
optimalizace

pravidelná aktualizace obsahu www; technická
modernizace www; identifikace klíčových slov 1.3.e. 1.1.c.; 1.1.d; 2.X.6.
(manuál pro jejich využívání); RSS kanály

Komunikace - Vzdělávání - Kooperace

P, SR;
ex.DMO
PM

1.3.d.

zálohování dat - individuální 1D;
úložiště 1T; archovace cloud -1T

průběžná aktualizace statistik:
10/2020
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PM, Z P,
SR

P, SR
PM

ext.
DMO
PM, Z
PM

PM

2

pravidelná aktualizace obsahu F; interakce s
fanoušky, soutěže, otázky, hádanky, tipy na
výlety

1.3.f. Fb-příspěvky: 365 (1D)

c)
zveřejňování fotobanky (popř.
Instagram)

VIZ 1.1.g

1.3.g.

d)
zveřejňování zpráv na další
sociální sítě

VIZ 1.1.g

1.3.h.

e)

VIZ 1.1.d.

1.3. i.

f)
zpracování a distribuce tiskových
zpráv médiím

VIZ 1.1.g

1.3.j.

g)
distribuce aktualit na servery/
vyhledávače (Kudy z nudy, Jižní Čechy)

VIZ 1.1.g

1.3.k.

h)
zpracování e-bulletinu typu
návštěvnické noviny / katalog
ubytovatelů

VIZ 1.1.a.

1.3.l.

i)
zpracovat ediční plán tiskovin,
zajistit přípravu /výrobu /distribuci (vč.
letákového servisu CzT); systematické
sdílení podkladů pro tiskoviny JCCR

VIZ 1.1.f.

1.3.m.

j)

VIZ 1.1.f.

1.3.n.

k)
reciproční reklama (logo),
barterová reklama

VIZ 1.1.f.

1.3.o.

l)
mediální partnerství – Český
rozhlas České Budějovice

VIZ 1.1.g

1.3.p.

m)

setkávání s pracovníky IC

zapojit pracovníky IC do PS; zvát na setkání
MfB; individuální návštěvy v rámci přípravy
kooperací; zapojení do vzdělávání partnerů;

1.3.q. 1.1.b.; 1.1.e.; 1.2.a.

n)

setkávání s pracovníky JCCR a CzT

pravidelné porady PM na JCCR; komunikace s
1.3.r. JCCR: 12 (1M), CzT: ad hoc
CzT v rámci smluvní spolupráce

Externí komunikace

1.3. Komunikace

b)

správa Fb profilu @PodKletí

direkt mailing / e-newsletter

billboardová kampaň (transit)

Komunikace - Vzdělávání - Kooperace
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PM

PM

PM

3

o)
účast na akcích B2B, konferencích,
VIZ 1.3..c.; aktuální Marketingový plán
veletrzích
p)

SR
PM
ex.DMO
Z

sponzoring, charitativní akce

1.3.s.

identifikace vhodných subjektů; marketingová
podpora; vytvoření regionální
1.3.t. 1.1.b.; 1.1.f.
crowfoundingové platformy

P, SR;
ex.DMO
PM

Použité zkratky:
Správní rada DMO (předseda, členové, plná moc)
Produktová manažerka
externí spolupracovníci DMO
zaměstnanci DMO (PS, DPP)

Komunikace - Vzdělávání - Kooperace
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AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2020 - Strategie rozvoje cestovního ruchu, TO PodKletí
Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu

oduktu „Jihočeský venkov“

Rozvoj produktu „Tematické
Jižní Čechy“

Rozvoj produktu
„Tematické Česko“

Aktivity

Popis dílčích aktivit
1. realizace vlastních projektů, eventů a akcí TO
PodKletí v rámci celostátního tématu

2. zapojení se do partnerství s agenturou
CzechTourism
1.
podpora celokrajské komunikace jednoročního
tematického produktu (propagace tématu v rámci
prezentace Jihočeského kraje na veletrzích CR, sběr
podkladů pro vznik tematicky zaměřených tištěných
materiálů - image letáků, kalendářů, doprovodné
soutěže a aktivity, tematická webová prezentace a
podpora mobilních aplikací)
2.
realizace vlastních projektů, eventů a akcí TO
PodKletí v rámci celokrajného tématu

Akce 2020 (popis)

Výstup akce 2020 (frekvence, počet, apod.)

Dílčí aktivity pro produktové řady: Aktivní
turismus, Kulturní turismus. Dílčí aktivity pro
národní produkty: Regionální produkty a
gastronimie, Spirituální a náboženský CR,
Cykloturistika, Pěší turistika, Vodní turistika.

Aktualizace produktů: PodKletím na kole,
PodKletím pěšky, Vltava river, Baroko v
2.X.1. PodKletí, PodKletí… láká, baví i chutná

prezentace CzT (logo, #) na tiskóvinách
určených pro zahraniční trhy; distribuce
tiskovin prostředncitvím CzT; účast na
veletrzích v rámci prezentace CzT.
zapojení PM do dílčích aktivit JCCR dle zadání

účast na veletrhu F.RE.E Munich v rámci
prezentace CzT: 1; letákový servis: 1
2.X.2.
(Slowakia); vydání tiskoviny v jazykové mutaci
(EN): 1
činnost PM: 1

2.X.3.

zpracování projektivé žádosti PRODUKT CR;
realizace projektu s využitím marketingu
tématu "Jižní čechy - opravdová láska"

3.
účast zástupce TO PodKletí (člen správní rady
účast na setkání vedení TO s JCCR
destinační společnosti jihočeský venkov,z.s.“) v pracovní
skupině
JCCR
1.
provoz
webových stránek „Jihočeský venkov“ a „Fb technická modernizace webových stránek;
@Podkletí“ jako virtuálních informačních center TO
pravidelná aktualizace obsahu www a Fb;
PodKletí
2. provoz informačního centra – společné IC
„Jihočeského selského baroka“ a TO PodKletí, popř. IC v x
Holašovicích

Rozvoj produktu „Jihočeský venkov“

ID

kompetence

PM, Z
ext.DMO

PM, Z
ext.DMO

PM

realizace projektu PRODUKT CR: 1/rok
SR
PM, Z

2.X.4.

2.X.5.

účast na setkání vedení TO s JCCR: 2x/rok

zvýšení návštěvnosti www o unikátní
2.X.6. návštěvníky: 40T/rok, Fb: 1T/rok; dosah Fb
2M/rok

P, SR
PM, Z

2.X.7.
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Rozvoj produktu „Jihočeský venkov“
SR
PM
ex.DMO
Z

3. provoz cestovní agentury „Jihočeský venkov“ na
podporu prodeje služeb CR v TO PodKletí

4. zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako
známky kvality a místa původu (rozšířit nad rámec
destinace, mimo regionální značky), produkce a
tematika odpovídající filozofii destinace; provádět
samostatně hodnocení kvality poskytovaných služeb
pro turisty a návštěvníky dle interního modelu pro
udělení známky kvality
5. propojení značky „Jihočeský venkov“ s dalšími (i
staršími) lokálními značkami, např. značkou Peklík nebo
Chelčicko-Lhenické ovoce

sestavit ceník pro reklamní služby
počet produktů (voucherů) zařazených do eprostřednictvím e-shopu (obchodní
shopu: 20
2.X.8.
podmínky); nabídnout e-shop DMO pro
prodej voucherů; vytvořit produktovou knížku
s vouchery

VIZ 3.1.d.

3.1.d.

VIZ 3.1.d.

3.1.d.

PM, Z

Použité zkratky:
Správní rada DMO (předseda, členové, plná moc)
Produktová manažerka
externí spolupracovníci DMO
zaměstnanci DMO (PS, DPP)

Rozvoj produktu „Jihočeský venkov“

Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu

6

AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2020 - Strategie rozvoje cestovního ruchu, TO PodKletí
Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
Produkt

Aktivity

Popis dílčích aktivit

Akce 2020 (popis)

a)
zpracovat nabídku cyklookruhů,
provést revizi stávající databáze; terénní
jednodenních a vícedenních cyklovýletů s max. ověření;
využitím značených cyklostezek a cyklotras a
málo frekventovaných silnic

revize natrasování cyklovýletů v
interaktivní mapě na www DMO;
2.1.1.b.
zpracování itinerářů - text, QRC,
fotogalerie
propojit prostřednictvím obsahu modulů
Fotogalerie, Aktuality a Zprávy (www) s on- 2.1.1.c.
line aplikací V OBRAZE

sumář cyklookruhů
promovaných DMO (1)

d)
prosadit nabídku cyklookruhů,
jednodenních a vícedenních cyklovýletů do
nabídky JCCR (web, tiskoviny NJC)

vytipovat vhodné okruhy dle požadavků
JCCR; využít SoMe a www JCCR pro
propagaci cyklovýletů/okruhů TO
PodKletí

promované cyklookruhy
prostřednictvím SoME JCCR: 10

e)
zpracovat certifikační model služeb pro
cykloturisty a jejich zapojení do produktových
balíčků a jejich propagaci

VIZ 3.1.c.; VIZ 1.1.a.; VIZ 1.1.f.; vytvořit
interní doporučení/ manuál metodiky
tvorby produktu (logický návod,
myšlenková mapa)

g)
propagace cyklovýletů včetně možností
ubytování/stravování/občerstvení na sociálních
sítích před turisticky exponovanými termíny – VIZ 3.1.c.; VIZ 1.1.a.; VIZ 1.1.f.;
léto, prodloužený víkend mimo hlavní sezónu Marketingový plán
(jaro, podzim)

(1.)

cykloturistika

2.1.1.a.

Výstup akce 2020 (frekvence,
počet, apod.)
sumář cyklookruhů
promovaných DMO (1)

b)
umístit nabídku cyklookruhů,
jednodenních a vícedenních cyklovýletů na
webové stránky TO PodKletí prostřednictvím
interaktivní mapy a itinerářů/bedekru
c)
umístit nabídku cyklookruhů,
jednodenních a vícedenních cyklovýletů do
mobilního průvodce regionem TO PodKletí

f)
nabídku cyklovýletů a cyklookruhů
dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly
VIZ 3.1.c.; VIZ 1.1.a.; VIZ 1.1.f.; VIZ 2.X.8.;
nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
VIZ 2.1.1.e.
návštěvnických balíčků

1.

ID
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sumář cyklookruhů
promovaných DMO (1)

2.1.1.d.

kompetence

PM, Z

PM, Z

PM, Z

PM

interní manuál (1)
2.1.1.e.

aktualizované produkty cyklookruhy: 10; počet
2.1.1.f. zapojených partnerů: 35

2.1.1.g.

ext. DMO,
PM

PM

PM, Z

7

cykloturistika
1.

Rozvoj produktu „aktivní dovolená“ (1.)

h)
zpracování krátké video-upoutávky k
jednotlivým okruhům a výletům s následnou
propagací na sociálních sítích

i)
zapojit se do (spolu)pořádání
propagačních akcí na podporu cykloturistiky
s parametry vhodnými pro CR (akce
vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/
VIZ 1.1.f.; Marketingový plán
prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní
image regionu TO PodKletí), zpracování krátké
video-upoutávky k jednotlivým akcím

PM, Z

2.1.1.i.

P, SR
PM, Z

další rozvoj produktu " Včelařská stezka";
další rozvoj produktové řady "PodKletím
na kole"
další rozvoj produktové řady "PodKletím
na kole"

promo -SoMe: 2; (spolu)
2.1.1.k. organizace cyklovýletů: 1

l)
posílit cykloturistiku ve vazbě TO
PodKletí na oblast VÚ Boletice (identifikace
možností výletů, propagace, produktové
balíčky)

další rozvoj produktové řady "PodKletím
na kole"

promo -SoMe: 2; (spolu)
organizace cyklovýletů: 1

n)
vytvoření kalendária cykloturistických
akcí v regionu TO PodKletí a jejich propagace
prostřednictvím www a sociálních sítí

cykloturistika

2.1.1.h.

j)
posílit cykloturistiku ve vazbě TO
PodKletí města České Budějovice a Hluboká
nad Vltavou (identifikace možností výletů,
produktové balíčky)
k)
posílit cykloturistiku ve vazbě TO
PodKletí město Český Krumlov (identifikace
možností výletů, produktové balíčky)

m)
prezentace cykloturistiky v regionu TO
PodKletí a nabídky služeb pro cykloturisty
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin,
promoakce, prezentace na veletrzích

1.

VIZ 2.1.1.a.; Marketingový plán

2.1.1.j.

2.1.1.l.

promo -SoMe: 5; (spolu)
organizace cyklovýletů: 3

PM, Z

PM, Z

PM, Z

VIZ 1.1.f.; Marketingový plán

2.1.1.m
.

PM, Z

VIZ 1.1.f.; Marketingový plán

2.1.1.n.

PM
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o)
„oživit“ trasy interaktivními akcemi a
upoutávkami – příběhy (storytelling),
geocaching, selfie fotografie na FB, kvízy na
sociální sítě, soutěže pro rodiny s dětmi (po
stopách…), filmová místa, lokace dle literatury
…
p)
zpracování překladů itinerářů/bedekru
(NJ,AJ)

VIZ 1.1.f.; VIZ 1.3.f; Marketingový plán

2.1.1.o.

provést revizi stávající databáze textů (CZ,
DE, EN); rozšířit jazykové mutace textů na 2.1.1.p.
webech (DMO, JCCR)

q)
zpracování databáze půjčoven
kol/elektrokol (a vytipování vhodných míst pro zpracování databáze v TO; VIZ 1.1.a.; VIZ
zřízení nových půjčoven), umístění na www a 1.1.f.
do mobilního průvodce

2.1.1.q.

r)
sběr informací pro vytipování dalšího
značení/obnovy značení cyklostezek
(spolupráce: NJC)

VIZ 2.1.1.a.

2.1.1.r.

s)
podpora proškolení a vytvoření sítě
samostatných cykloprůvodců působících
v regionu TO PodKletí (OSVČ, CA) a propagace
nabídky jejich služeb

x

2.1.1.s.

PM, Z

PM

PM

Použité zkratky:
SR
Správní rada DMO (předseda, členové, plná moc)
PM
Produktová manažerka
ex.DMO externí spolupracovníci DMO
Z
zaměstnanci DMO (PS, DPP)

1.

cykloturistika

Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
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AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2020 - Strategie rozvoje cestovního ruchu, TO PodKletí
Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
Produkt Aktivity

Popis dílčích aktivit

Akce 2020 (popis)

a) vytvořit seznam a zpracovat popis naučných provést revizi stávající databáze; terénní
stezek (vč. informací o jejich dostupnosti pro
ověření;
osoby s omezením pohybu – hendikepovaní,
rodiče s kočárkem, senioři)
b) vytvořit seznam a zpracovat popis vycházek
zajímavými přírodními krajinami vhodnými pro
pěší výlety (vč. informací o jejich dostupnosti
pro osoby s omezením pohybu – hendikepovaní,
rodiče s kočárkem, senioři)
c) vytvořit seznam a zpracovat popis
značených nordic walkingových (NW) tras

revize natrasování výletů v interaktivní mapě
na www DMO; zpracování itinerářů - text,
QRC, fotogalerie

provést revizi stávající databáze; terénní
ověření; zpracování itinerářů - text, QRC,
fotogalerie

d) sběr informací pro vytipování vzniku dalších
naučných stezek, NW tras a vycházek
zajímavými přírodními krajinami vhodnými pro
VIZ 1.1.f.
pěší výlety vč. tras vhodných pro osoby
s omezením pohybu – hendikepovaní, rodiče
s kočárkem, senioři

stika

2.

dovolená“ (1.)

e) vytvořit seznam a zpracovat popis nabídky provést revizi stávající databáze; terénní
návštěv „míst rozhledu“ - rozhleden, veřejně
ověření;
přístupných věží, a přírodních vrcholů odkud je
výhled do krajiny nebo na města (vč. informací o
jejich dostupnosti pro osoby s omezením
pohybu – hendikepovaní, rodiče s kočárkem,
senioři)

pěší turistika

ID

2.1.2.a.

Výstup akce 2020 (frekvence,
počet, apod.)
sumář tras/ okruhů
promovaných DMO (1)

kompetence

PM, Z

sumářtras/ okruhů
promovaných DMO (1)
2.1.2.b.

PM, Z

sumářtras/ okruhů
2.1.2.c. promovaných DMO (1)

PM, Z

2.1.2.d.

sumář atraktivit promovaných
DMO (1)
2.1.2.e.

Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
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pěší turistika
2.

Rozvoj produktu „aktivní dovolená“ (1.)

f) zpracovat certifikační model služeb pro pěší
turisty a jejich zapojení do produktových balíčků
a jejich propagaci (ve vazbě na naučné stezky,
VIZ 2.1.1.e.
výletní vycházkové okruhy a místa výhledu)

2.1.2.f.

PM, Z

g) nabídku výletů a vycházkových okruhů
dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly
VIZ 3.1.c.; VIZ 1.1.a.; VIZ 1.1.f.; VIZ 2.X.8.; VIZ
nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených 2.1.1.e.; VIZ 2.1.1.f.
návštěvnických balíčků

2.1.2.g.

PM, Z

h) posílit příměstskou pěší turistiku (ČB, ČK) do
VIZ 2.1.2.b.
lokace CHKO Blanský les

2.1.2.h.

i)
propagace pěších výletů a vycházek včetně
možností ubytování/ stravování/ občerstvení na
sociálních sítích – celoročně a před turisticky
VIZ 3.1.c.; VIZ 1.1.a.; VIZ 1.1.f.; VIZ 2.1.1.g;
exponovanými termíny – léto, prodloužený
Marketingový plán
víkend mimo hlavní sezónu (jaro, podzim), akce
v místě

2.1.2.i.

PM, Z

j) zpracování krátké video-upoutávky k
jednotlivým okruhům a výletům s následnou
propagací na sociálních sítích

2.1.2.j.

PM, Z

2.1.2.k.

PM, Z

2.1.2.l.

PM, Z

VIZ 2.1.1.a.; VIZ 2.1.1.h; Marketingový plán

k) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních
akcí na podporu pěší turistiky s parametry
vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení
VIZ 1.1.f.; VIZ 2.1.1.i.; Marketingový plán
pobytu; zviditelnění a pozitivní image regionu
TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky
k jednotlivým akcím
l)
prezentace pěší turistiky v regionu TO
PodKletí a nabídky služeb pro turisty
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin,
promoakce, prezentace na veletrzích

2.

pěší turistika

VIZ 1.1.f.; Marketingový plán

Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
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m) vytvoření kalendária turistických akcí
v regionu TO PodKletí a jejich propagace
prostřednictvím www a sociálních sítí,
spolupráce s KČT

SR
PM
ex.DMO
Z

2.

pěší turistika

VIZ 1.1.f.; Marketingový plán

2.1.2.m.

n) „oživit“ trasy interaktivními akcemi a
upoutávkami – pověsti, příběhy, rodáci….
zpracování databáze v TO; VIZ 1.1.a.; VIZ
(storytelling), geocaching, selfie fotografie na FB,
1.1.f.; VIZ 2.1.1.q.
kvízy na sociální sítě, soutěže pro rodiny s dětmi
(po stopách…)

2.1.2.n.

o) zpracování překladů itinerářů/bedekru
(NJ,AJ)

VIZ 2.1.1.a. , VIZ 2.1.1.r.

2.1.2.o.

p) proškolení místních průvodců a vytvoření
sítě turistických průvodců regionu TO PodKletí
(OSVČ, CA) a propagace jejich nabídky služeb

x

2.1.2.p.

PM, Z

Použité zkratky:
Správní rada DMO (předseda, členové, plná moc)
Produktová manažerka
externí spolupracovníci DMO
zaměstnanci DMO (PS, DPP)

Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
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AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2020 - Strategie rozvoje cestovního ruchu, TO PodKletí
Cíl 3: Rozvoj služeb CR a jejich kvality v destinaci
Aktivity

Popis dílčích aktivit

Akce 2020 (popis)

Vzdělávání provozovatelů služeb v regionu TO PodKletí

a) motivačně působit na podnikatele v oblasti
služeb pro turisty, aby se zapojili do systému
hodnocení kvality (Q), který zavádí CzechTourism

iniciovat školení ČSKS v regionu/Jižních Čechách; oslovit
poskytovatele služeb CR s cílem účasti na školení trenéra kvality
(především subjekty s potenciálem zapojení do kooperací/
produktů)
b) trvale podporovat vlastní rozvoj interního
certifikát je platný do 06/2021; v roce 2020 provést průběžné
systému hodnocení kvality (Q), který destinační
vyhodnocení postupu plnění plánu zlepšování (interní hodnocení
společnost - organizace „Jihočeský venkov“ již zavedla mid-term)
(min. prodloužení dosaženého stupně 1 dle CzT)
c) zpracovat certifikační model pro různé typy
ubytovacích a stravovacích zařízení vč. MICE a
cateringových služeb a jejich zapojení do
produktových balíčků a jejich propagace (ověření
kvality kapacit, zajištění aktualizace informací,
pravidla pro propagaci/reklama)

sběr dat o HUZ, IUZ a gastro-provozech; provedení šetření u
poskytovatelů služeb; na základě provedených šetření zpracovat
zjednodušený formát pro hodnocení kvality služeb (formulář pro
auto-evaluaci, polostrukturovaný dotazník); aktualizovat nabídku
propagačních balíčků

fáze 1: popsat značku "Jihočeský venkov" a předložit k diskuzi v
d) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako rámci DMO a neformálních konzultací partnerům
známky kvality a místa původu (rozšířit nad rámec
destinace, mimo regionální značky), produkce a
tematika odpovídající filozofii destinace; provádět
samostatně hodnocení kvality poskytovaných služeb
pro turisty a návštěvníky dle interního modelu pro
udělení známky kvality (současně příprava na udělení
značky Q CzT a/nebo známky kvality Jihočeského
kraje).
e) zavést interní systém opakovaného vzdělávání
zpracovat on-line prezentaci atraktivit v TO PodKletí (s využitím
poskytovatelů služeb pro turisty typu „Informační
databáze www)
minimum o atraktivitách pro turisty v rámci regionu
TO PodKletí“

Cíl 3: Rozvoj služeb CR a jejich kvality v destinaci

ID

3.1.a.

Výstup akce 2020
(frekvence, počet, apod.)
počet zapojených subjektů
(Q ČSKS): 6

kompetence

PM, SR

evaluace mid-term
3.1.b.

auto-evaluační formulář online: 1; počet provedených
šetření u poskytovatelů
3.1.c. služeb: 30; vyhledání
aktuálních informací o HUZ,
IUZ a gastroprovozy (3x 50
subjektů)
deklarace principů značky: 1;
projednání v orgánech DMO
a pracovních skupinách: 3
3.1.d.

on-line prezentace (ppt,
webinář): 1; fotobanka: 1;
3.1.e. fotogalerie pro mobilní
aplikaci: 20

PM, SR

ext.
DMO

ext.
DMO

PM

13

Vzdělá
Rozvoj produktu
„Jihočeský venkov“

Vzdělávání místních
průvodců TO PodKletí

f) zavést interní systém opakovaného vzdělávání
zorganizovat setkání pracovníků IC, odprezentovat funkcionality
pracovníků IC pro využívání interaktivních a mobilních webových stránek a mobilních aplikací provozovaných DMO
aplikací

3.1.f.

setkání pracovníků IC: 1; online prezentace (ppt,
webinář): 1

PM

a)
ve spolupráci s obcemi vytipovat vhodné osoby
x
jako místní průvodce
b)
vytvořit vlastní školicí model pro místní
průvodce (série přednášek, informačních akcí,
exkurzí…), ve spolupráci s regionálními partnery a
odborníky
c)
zavést interní systém sdílení a certifikace
informací poskytovaných místními průvodci
d)
prezentace dostupnosti služeb místních
průvodců
e)
koordinace činnosti místních průvodců
a)
zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako
známky kvality a místa původu (rozšířit nad rámec
destinace, mimo regionální značky), produkce a
tematika odpovídající filozofii destinace;
b)
provádět samostatně hodnocení kvality
poskytovaných služeb pro turisty a návštěvníky dle
interního modelu pro udělení známky kvality

SR

Použité zkratky:
Správní rada DMO (předseda, členové, plná moc)

PM

Produktová manažerka

ex.DMO

externí spolupracovníci DMO

Z

zaměstnanci DMO (PS, DPP)

x

x
x
x

VIZ 3.1.d.

3.1.d.

VIZ 3.1.c.

3.1.c.

Cíl 3: Rozvoj služeb CR a jejich kvality v destinaci
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