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Co je to pyramida destinačního managementu
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Kompetenční model – destinační pyramida

Národní DMO

Krajské DMO

Oblastní DMO

Lokální DMO

Kategorie 
DMO Typická úroveň působnosti 

Lokální DMO
obec, město, mikroregion 
(svazek obcí) – místní destinace

Oblastní DMO kulturně nebo geograficky vymezené území

Krajská DMO kraj – krajská destinace 

Národní DMO stát – destinace Česká republika

Komunikace na principu pyramidy

- CzT → Krajský koordinátor → oblastní DMO → lokální DMO

- Oblastní a lokální DMO: největší provázanost s městy a obcemi, podnikatelskými a neziskovými subjekty
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69 certifikovaných DMO (11 krajských, 50 oblastních, 8 lokálních )
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Spolupráce prostřednictvím pyramidy - proč být součástí

• DCR a incomingové kampaně

• TV pořady

• press/fam/influencer tripy

• B2B workshopy, networkingové

akce

• Eventy

• Výzkumy a statistiky

• Propagační materiály

• atd.
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Kudyznudy.cz 

• ZDARMA prezentace aktivit a atraktivit

• V sezóně stránky zaznamenávají měsíčně přes 2,5 milionů návštěv.

• Provozovatelé tu inzerují přes 80 tis. aktuálních nabídek na trávení volného času a akcí

• Nejsilněji jsou zastoupeni uživatelé ve věku 25-34 let (33 %) a 35-44 let (20 %), ženy tvoří 

60 % uživatelů portálu

• Na webu je přes 70 tisíc registrovaných uživatelů

• Profil portálu má na Facebooku má přes 500 tisíc fanoušků

• Nová verze aplikace KzN
• možnost prohledání mapy okolí

• Nová sekce "Objevuj"

• Nový panel vytíženosti turistických cílů

• Nový off-line mód

• Nově - anglická verze
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Podpora lázeňství 2022
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Podpora lázeňství 2022+

• Rozpočet pro propagaci produktu lázeňství dle aktuálního plánu rozpočtu 6mil

• Propagace na tradičních trzích (Německo, Slovensko, Rusko a SNS)

• Podpora domácího cestovního ruchu

• Plánovaný TV seriál ve spolupráci se SLL a SLM

• Lázeňské vouchery 2022 bez podpory MMR pčímo za přispěná poskytovatelů lázeňské péče

• Zahrnutí tradičního českého lázeňství do hlavního komunikačního tématu agentury pro rok 

2022 – 2023

• Široká podpora na všech kanálech CzT
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Děkujeme za pozornost!


