Propagace a
marketing
Regionu Liberec
2022
Hlavní témata

7 DNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

HŘEBENOVKA

ČESKÉ HORY

HISTORIE

PRO ZIMNÍ OBDOBÍ
propagace na sociálních sítích týdenní rubriky Hrady a zámky se
představují, Kam před deštěm, V
muzeu seš v teple!
podpora vnitřních atraktivit, muzeí
PRO ZIMNÍ OBDOBÍ - AKTIVNÍ
DOVOLENÁ
propagace Krkonoš, Jizerek, Lužek
videa, spoty
online mapa - kam vyrazit na
běžky, brusle..
články na web, do inzercí

PRO Z

AHRA

N IČ Í

JARO AŽ PODZIM
tiskovina s etapami/tipy na výlety
online reklama, inzerce v
zahraničních tiskovinách
delší dálkové trasy - Zlatá stezka
Českého ráje, Via Czechia, Via
Sacra

PRO JARO/PODZIM
propagace hradů, zámků
s rody "Po stopách..."
články na web, do inzercí, online
bannery

EKOTOURISMUS

ŽELEZNICE

SKRYTÉ SKVOSTY 2

TRADICE

PRO Z

AHRA

N IČ Í
PRO JARO/PODZIM
brožura
online kampaň, influencer trip,
spoty, brožura, itineráře
cíl: propagace železniční dopravy
v Libereckém kraji

PRO CELÝ ROK 2022
články na web, do inzercí, online
bannery
zaměření se na osvětu, regionální
produkty a udržitelný turismus
články na web do inzercí, spoty

PRO LETNÍ OBDOBÍ
revize stávajících tipů + dotisky
brožur
propagace méně známých míst
sociální sítě, hlavně tištěná inzerce
microsite

PRO CELÝ ROK 2022
kampaň CZECHTOURISM
Top téma - Crystal Valley
spolupráce s CT a CV

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ MÍSTA LK ZA
ROK 2020 ÚDAJE JSOU V TISÍCÍCH
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PRO CELÝ ROK 2022
další témata - Top místa, UNESCO,
Liberec
sociální sítě, inzerce, presstripy,
instatripy
obecný spot o LK v různých
jazykových mutacích (NJ, ČJ, PL, AJ)
pro tuzemsko, blízké trhy +
vzdálenější trhy - taktika udržet
povědomí
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MICE

OD JARA 2022
marketingové téma
zmapování území
online seznam venues + microsite

PROPAGACE DMO
JIZERSKÉ HORY

technické památky
Jizerská magistrála
eko-výchovná turistika
Hřebenovka - ucelený produkt CR
osobnosti Jizerských hor - propojení s ročními
obdobími - Albrecht z Valdštejna
MICE - organizace akcí na klíč ve spolupráci s
partnery

LUŽICKÉ HORY

sklářství
spolupráce s Crystal Valley, sklářské tradice
Pivní stezka Lužických hor - "pivo patří do skla"
dálkové pěší trasy
osobnosti lužických hor

MÁCHŮV KRAJ

gastroturistika
rozvoj Gastromapy Karla Hynka
Máchy
voda - další možnosti mimo Máchovo
jezero
Ploučnice
koupaliště...

ČESKÝ RÁJ

propagace nabídky měst v rámci videí, spotů
osobnost Albrechta z Valdštejna
Jičín, hrad Valdštejn, propagace produktu a
dalších aktivit
tipy na výlety
pěší, cyklo a bezbariérová turistika
Regionální produkt - spolupráce s LK sobě
rozvoj bio-eko propagace

KRKONOŠE
Pojizerský Pacifik
Krkonošská pivní stezka
pohádkové Krkonoše
neznámé Krkonoše
větší propagace na sociálních sítích

