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Aktivity projektu za Vysočinu

• Online kampaně

• Nákup fotografií

• Storytelling

• Printová reklama

• Press trip

• Exkurze

• Školení partnerů v cestovním ruchu



Česká republika

• 7 – 10/2022

• drbna.cz, novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz a 
další

Rakousko

• 8 – 10/2022

• Der Standard, Kronen Zeitung, Willhaben

Online kampaně



44 venkovských památek

308 fotografií (exteriér, interiér, výhled, 
zajímavý detail)

Použití:

• webové stránky

• storytelling

• print a online propagace

• mapa, brožura

Nákup fotografií



Tipy na výlety - Česká republika

Vysočina

• Církevní putování s přesahem k Jaroslavu 
Haškovi

• Věděli jste, že kousek Itálie, Vídně nebo 
Prahy najdete v Brtnici na Vysočině?

• Znáte babylonskou věž, tu českou u Vlčího 
kopce? Poznejte ji a další malebné poklady 
Vysočiny v okolí Třebíče

Storytelling



Jižní Čechy

• Poznejte méně známá místa jižních Čech. 
Místa malebná, strašidelná, rozverná i 
kouzelná

• Jihočeské Volary jsou místem s bohatou 
historií, odkud můžete poznávat krásy 
šumavské části jižních Čech

• Kolik přívlastků může mít řeka? Čarovná a 
mocná, hluboká, romantická, dechberoucí i 
obávaná... to všechno je Vltava

• Poznejte poutní místa jižních Čech, historii 
obchodních cest i místa v čase ztracená

Storytelling



Tipy na výlety - Rakousko

Mühlviertel

• Barevná cesta hornorakouským Mühlviertelem nabízí pestrou 
paletu možností

• Hornorakouský Mühlviertel není jen krajinou mýtů, ale hlavně 
statků Steinbloss, kopcovitých lesů, rybníků a pohostinných lidí

• Cestu po stopách nejen kamenných pokladů Mühlviertellu budete 
vnímat všemi smysly

Thayaland

• Potěšení z jízdy na kole s mystikou, historií a tradicí zažijete v 
Thayalandu

• Waldviertelské hrady na cestě svázané stuhou řeky Dyje

Storytelling



Inzerce (8 - 9/2022)

• MF DNES

• Lidové noviny

PR články (8 - 10/2022)

• Magazín Víkend DNES

• Magazín Deník Víkend

Tištěná reklama



• Termín: 20. září 2022

• Cílová skupina: zástupci tištěných, zvukových a online médií

• Výstupy: 

• České noviny: U Křižánek na Žďársku vznikla expozice připomínající 
slavnou milovskou huť

• České noviny: V Daňkovicích mohou lidé navštívit toleranční 
modlitebnu a na faře i přenocovat

• Český rozhlas Vysočina: Skláři v Českých Milovech měli svou zvonici. 
Dnes je podle starých nákresů zrekonstruovaná

• Česká rozhlas Region: V Daňkovicích stojí toleranční modlitebna z 
roku 1815. Nese prvky dané patentem císaře Josefa II.

• Family Fresh News: Výlety za venkovskými památkami Vysočiny

Press trip

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/u-krizanek-na-zdarsku-vznikla-expozice-pripominajici-slavnou-milovskou-hut/2259741
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-dankovicich-mohou-lide-navstivit-tolerancni-modlitebnu-a-na-fare-i-prenocovat/2259812
https://vysocina.rozhlas.cz/sklari-v-ceskych-milovech-meli-svou-zvonici-dnes-je-podle-starych-nakresu-8839569
https://region.rozhlas.cz/v-dankovicich-stoji-tolerancni-modlitebna-z-roku-1815-nese-prvky-dane-patentem-8841018
http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/4278-vylety-za-venkovskymi-pamatkami-vysociny/


• Termín: 10. listopadu 2022

• Cílová skupina: pracovníci destinačních 
managementů

• Program:

• Hrad Orlík u Humpolce

• Zichpil v Humpolci

• Nová Cerekev – Židovská synagoga, 
starý a nový židovský hřbitov

• Žirovnice – Špýchar v zámeckém areálu

Exkurze



Technický marketing

• Termín: listopad 
2021

Základní principy 
copywritingu a SEO 
copywriting

• Termín: květen 
2022

Jak na správu sítí

• Termín: květen 
2022

Školení pro partnery v 
cestovním ruchu 



Aktivity projektu za Vysočinu 

Všem partnerům za skvělou spolupráci děkuje

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Oľga Königová  olga.konigova@vysocinatourism.cz +420 732 650 158

Lenka Matoušková  matouskova.l@kr-vysocina.cz +420 724 650 278

mailto:olga.konigova@vysocinatourism.cz
mailto:matouskova.l@kr-vysocina.cz

