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Marketingový plán DMO Pojizeří a Polabí 

 

Cílem DMO Pojizeří a Polabí je nabídnout návštěvníkovi výběr pestrých atraktivit z celé oblasti 

destinace, ze kterých si zvolí dle svého zájmu. Cílit v roce 2022 chce DMO Pojizeří a Polabí 

zejména na rodiny s dětmi, aktivní seniory a sportovně založené návštěvníky – zejména 

cyklisty a vodáky.  

DMO Pojizeří a Polabí chce návštěvníkům nabídnout balíčky zážitků a souvisejících služeb. 

Společně s lokálními partnery bychom rádi vybudovali takovou nabídku cestovního ruchu, 

která povede k maximálnímu využití potenciálu celé oblasti, rozvoji udržitelného cestovního 

ruchu, nabídce a propagaci méně navštěvovaných míst, které však skrývají svůj potenciál pro 

cestovní ruch.  

Společným cílem jak aktéru veřejného, tak i soukromého sektoru v zainteresované oblasti je 

zvýšení počtu návštěvníků z okolních regionů, prodloužení pobytu, prodloužení turistické 

sezóny, růstu průměrných výdajů návštěvníků v souvislosti s poskytováním služeb s vyšší 

přidanou hodnotou, růstu zahraničních návštěvníků – spolupráce s okolními zeměmi (Polsko, 

Rakousko).  

DMO Pojizeří a Polabí se chce také zaměřit na zlepšení své propagace a prezentace na 

webových stránkách a sociálních sítích. Tyto portály je nutné pravidelně aktualizovat, zakládat 

soutěže například o volné vstupenky na partnerské objekty, informovat o novinkách v regionu, 

sdílet příspěvky návštěvníků, používat jednotnou grafiku, používat hastag, který se vštípí do 

paměti návštěvníků a aktérů cestovního ruchu atp. Cílit na zvýšení počtu sledujících na 

Facebooku a Instagramu, propagovat partnery a členy a získávat nové spolupracující subjekty.  
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SWOT analýza 

Silné stránky: (interní analýza) Slabé stránky: (interní analýza) 

Pestrá, neokoukaná destinace 

Velké množství historických a kulturních 

památek 

Dobrá dopravní dostupnost 

Dostatek sportovního vyžití 

Tradice v lázeňství 

Přírodní bohatství, křižovatka řek 

Bohatá historie 

 

Nedostatečně vybudovaná turistická 

infrastruktura 

Roztříštěná propagace jednotlivých 

subjektů cestovního ruchu 

Chybí vybudovaná síť spolupracujících 

subjektů 

Sezónní CR a krátkodobý pobyt 

Příležitosti: (Externí analýza) Hrozby: (Externí analýza) 

Snaha dostat zahraniční turisty z 

exponovaných destinací do destinací méně 

známých 

Rostoucí zájem o tuzemské pobyty 

Rozmach cykloturistiky a E-cykloturistiky 

Blízkost hl. města Prahy 

Využití dobré praxe ze zkušeností jiných 

regionů i zahraničí 

Rozvoj partnerství se soukromou sférou 

Nezájem o podporu cestovního ruchu jako 

průmyslového odvětví ze strany státu 

Klimatické změny (sucho, povodně) 

Současná situace - Covid 19 

Neochota soukromých subjektů o aktivní 

spolupráci 
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Připravované projekty pro rok 2022 a jejich marketingové nástroje 

1. Zážitky v krajině pivovarů 

a. Kooperace a spojení tohoto projektu s DMO Kolínsko a Kutnohorsko. 

Spolupráce mezi destinacemi, snaha o vnímání jednotného území, společná 

propagace a marketing, společné náklady na tvorbu propagačních materiálů, 

společné oslovení jednotlivých aktérů.  

b. Navázání spolupráce s místními aktéry – pivovary, stravovací zařízení 

v městech či vesnicích, ubytovací zařízení, turistická informační centra, 

návštěvnická centra, obce s pivovary apod. Získání nových partnerů a členů pro 

DMO. Vzájemná výpomoc v propagaci.  

c. Výsledkem je vytvoření tištěné mapy s lokací místních pivovarů na území DMO 

Kolínsko a Kutnohorsko a Pojizeří a Polabí. 

i. Zapojení soukromého sektoru do tvorby produktu cestovního ruchu – 

pivovary.  

ii. Možnost zapojení stravovacích zařízení, ubytovacích zařízení, kde nabízí 

místní pivo apod.  

iii. Mapa bude dostupná v papírově podobě v pivovarech, turistických 

informačních centrech, zainteresovaných ubytovacích a stravovacích 

zařízeních. Dále je snaha o digitalizaci materiálů, proto mapa bude 

dostupná i na webových stránkách destinačních organizací, kde si ji 

uživatel bude moci stáhnout do svého mobilního či počítačového 

zařízení či si ji bude moc sám vytisknout.  

iv. Uživatel na základě této mapy má šanci navštívit lokální pivovary, které 

vaří vlastní pivo, které se následně distribuuje v rámci DMO do místních 

stravovacích zařízení či v mnoha případech tato distribuce přesahuje 

hranice DMO.  
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2. Zážitky na kole 

a. Nabídka dálkových cyklotras, které prochází územím. Společně s tím nabídnout 

návštěvníkovi služby a atraktivity, které může po cestě navštívit.  

b. Zvýšit frekvenci vícedenních výletníků na kole. Cílem je udržet návštěvníka 

v regionu, nejlépe na několikadenní pobyt. Na oplátku se mu musí nabídnout 

takový program, který ho v dané lokalitě udrží a naláká na strávení času. 

c. Zapojení soukromého sektoru – nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení, 

které může cyklista v rámci svého uskutečněného výletu navštívit, kde se může 

ubytovat, kde se může dobře najíst/napít, ochutnat místní produkty. 

Propagované subjekty by navázali spolupráci s DMO Pojizeří a Polabí – 

člen/partner.  

d. Vytvoření tištěného cykloprůvodce po regionu. Nabídka frekventovaných 

cyklotras, ale také méně známých, po kterých se cyklista dostane na turisticky 

zajímavá místa, avšak neznámá, která ukrývají své kouzlo před návštěvníky.  

i. uživatel mapy zjistí, které stezky jsou vhodné pro kolo/inline 

brusle/koloběžky – zpevněný vs nezpevněný povrch.  

ii. Mapa bude dostupná v tištěné podobě v turistických informačních 

centrech v celém DMO. Dále si ji bude moci návštěvník vyzvednout na 

zainteresovaných místech, kudy prochází cyklotrasy – muzea, galerie, 

skanzeny, zoo, hrady a zámky apod.  

iii. V rámci digitalizace bude mapa dostupná i na webových stránkách 

destinační organizace, kde si ji uživatel bude moci stáhnout do svého 

mobilního či počítačového zařízení či si ji bude moc sám vytisknout. 

 

3. Zážitky na vodě 

a. Element vody jako další turistická atrakce regionu – Labe a Jizera 

neodmyslitelně patří k celému regionu. Symbol vody a atraktivit s ní spojených 

jsou v rámci DMO zatím málo využívané.  

b. Snaha o zviditelnění vodního živlu a řek, které celé území spojují v rámci 

sloganu DMO Pojizeří a Polabí – Po proudu k zážitkům. Tento slogan se bude 

vhodně používat na všech propagačních materiálech.  
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c. Rozšíření nabídky vodní turistiky na webových stránkách a sociálních sítích 

organizace Pojizeří a Polabí.  

i. Informace o půjčovnách malých lodí, paddleboardů, vodních skútrů, 

soukromých jízdách na lodi… Spolupráce s jednotlivými aktéry, které 

v rámci vodní turistiky mohou návštěvníkovi nabídnout své služby. 

Vzájemná propagace těchto subjektů. Navázání partnerství/členství se 

soukromým sektorem.  

ii. Informace o přístavištích – plánovaných, vybudovaných.  

iii. Konání akcí, které jsou spojeny s vodou – vodní turistika na Labi/Jizeře.  

iv. Nabídka míst pro koupání – přírodní a vybudovaná koupaliště, jezera, 

rybníky. Odkazy na zjištění kvality vody v těchto místech zejména 

v letních měsících.  

v. Rybaření jako jedna z možných atraktivit území. Zaměření se na rybáře 

– nabídka míst, kde se dá lovit bezplatně/s povolenkou/placené vody. 

Spolupráce se subjekty, které nabízejí možnost rybaření a jejich 

propagace na stránkách Pojizeří a Polabí.  

 

4. Zážitky ve městě 

a. Městský turismus jako další významná atraktivita regionu. DMO Pojizeří a 

Polabí je zastoupeno 3 velkými městy – Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav. 

Každé město má jiné atraktivity, které může nabídnout svému návštěvníkovi. 

Nymburk je známý jakožto historické město, Poděbrady jako město lázeňství a 

Mladá Boleslav jako město technického pokroku. Dále Lysá nad Labem 

s barokními zahradami a Milovice ve spojitosti s Mirakulem a Českou krajinou.  

i. Nabídka atraktivit, které lze v rámci jednoho dne zažit v těchto třech 

vybraných městech.  

ii. Tři dny zážitků ve městě. Snaha zde udržet návštěvníka déle, jak jeden 

den a nabídnout mu takový program, který ho zaujme natolik, že zde 

přenocuje.  
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iii. Vytvoření tištěných materiálů, které předestřou uživateli jednodenní 

program v Nymburce, Poděbradech, Mladé Boleslavi. Program zaujme 

jak dospělé, tak rodiny s dětmi, seniory, aktivní návštěvníky apod. 

iv. Materiály budou dostupné jednak v turistických informačních centrech, 

ale také ve všech subjektech, které budou v propagačních materiálech 

zmíněny – galerie, muzea, hrady, zámky, lázně, historické atraktivity 

apod. S těmito subjekty bude navázána spolupráce v rámci DMO 

Pojizeří a Polabí – partner/člen.  

v. V rámci digitalizace materiálů budou i tyto dostupné na webových 

stránkách Pojizeří a Polabí, odkud si je uživatel může stáhnout do svého 

zařízení.  

 

5. Zážitky dětem 

a. Zaměření na rodiny s dětmi, které do regionu velmi často zavítají i díky široké 

nabídce atraktivit, které jsou zde pro děti připravené.  

b. Spolupráce s lokální destinací Elbiana, která sdružuje velké subjekty, které jsou 

vhodné pro rodiny s dětmi jako například zámek Loučeň, zoo Chleby, 

Mirakulum, Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích atd. 

c. Subjekty, které patří do destinace Elbiana jsou samy o sobě velkými aktéry 

cestovního ruchu, proto je nutné nabídnout návštěvníkům další místa 

v destinaci, která nejsou sice tak známá a navštěvovaná, ale zaměřují se také 

na zážitky pro rodiny s dětmi a mají tomuto typu návštěvníků co nabídnout.  

i. Spolupráce a vzájemná propagace například s Centrem řemesel 

Botanicus, Skanzenem v Přerově nad Labem, Muzeem LEGA 

v Poděbradech, Film Legends Muzeem v Poděbradech, Muzeem hraček 

v Benátkách nad Jizerou, Muzeem Keltů v Dobšicích, ŠKODA Muzeem 

apod.  

d. Vytvoření jak tištěného, tak i digitálního materiálu, který by nabídl komplexní 

přehled atraktivit, které může v DMO Pojizeří a Polabí zažít rodina s dětmi a to 

ne pouze jeden den, ale v rámci několikadenního pobytu.  

e. DMO Pojizeří a Polabí spolupracuje se Skrytými příběhy, které v oblasti vznikly 

– jak ve třech zakládajících městech, tak také v menších obcích v okolí. 
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Tradiční lidové zvyky a řemesla 

f. Propagace naplánovaných akcí v DMO Pojizeří a Polabí na rok 2022, které se 

pojí s tradičními lidovými zvyky – Masopust 2022, Historické jarmarky a trhy, 

Advent atd.  

g. Spolupráce s Botanicus, Polabským muzeem, místními spolky. 

h. Nabídka těchto událostí s detailním popisem a proklikem na webové stránky 

daných subjektů. Tento výpis bude dostupný jak na webových stránkách 

Pojizeří a Polabí, tak i na sociálních sítích, kde se bude před konáním akcí 

propagovat.  

i. Účast zástupců Pojizeří a Polabí na těchto akcích – stánek s nabídkou 

propagačních materiálů, spolupráce s místními aktéry.  
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Závěr 

Pojizeří a Polabí si klade za cíl vytvořit síť partnerů jak z veřejného, tak i soukromého sektoru, 

kteří se budou snažit o rozvoj udržitelného cestovního ruchu v území destinace Pojizeří a 

Polabí. Snažit se nabídnout návštěvníkovi širokou škálu atraktivit a infrastruktury, které bude 

moci využít při svém pobytu v destinaci. Snažit se o zvýšení povědomí o turistické oblasti nejen 

v území destinace, ale i za její hranice.  

Cílem je přilákat návštěvníka z širokého okolí, ale i místní obyvatele, nabídnout jim širokou 

škálu atraktivit, které budou zaměřeny vždy na určitý segment, tím pádem si každý najde to, 

co ho zajímá. Zaměřit se na vícedenní turismus, nabídnout návštěvníkům takový program, že 

zde budou chtít zůstat na několik nocí.  

Základním marketingovým nástrojem Pojizeří a Polabí jsou webové stránky 

https://www.pojizeriapolabi.cz/. DMO chce aktivně plnit a využívat webové stránky 

k propagaci nejen destinace, ale i subjektů, které jsou aktivně zapojeni do tvorby cestovního 

ruchu. Do budoucna bychom rádi nabídli návštěvníkům také jazykové verze webových stránek 

podle toho, kteří návštěvníci destinaci nejvíce navštěvují – němčina, angličtina, polština. Dále 

by chtělo DMO Pojizeří a Polabí zlepšit fungování sociálních sítí, více využít potenciál, který 

tento komunikační nástroj skrývá, zvýšit počet fanoušků.  

Pojizeří a Polabí chce vystupovat pod jednotnou grafikou v celé oblasti. V roce 2021 se již o to 

snaží. V tištěných i digitálních materiálech chce využívat slogan – Po proudu k zážitkům, který 

by se měl vžít jak v rámci regionu, tak i v rámci celé republiky.  

 


