
 
 

 
 
  

Plán marketingových aktivit Destinační společnosti Valašsko, rok 2021 

Destinační společnost Valašsko  Rok 2021 

Komunikační témata pro rok 2021: 

Region pro rodiny s dětmi.  

Region pro aktivní dovolenou, sportovní vyžití.  

Beskydy- Valašsko Card 

Komunikační kanály v roce 2021: 

Facebook Destinační společnosti Valašska. 

Instagram Destinační společnosti Valašska. 

Webové stránky Destinační společnosti Valašska – tvorba kompletně nových webových stránek v roce 2021 

Propagace na veletrzích cestovního ruchu a akcích regionálního a nadregionálního významu 

Plánované aktivity pro rok 2021 

Produkt/ služba  Popis aktivity 

Beskydy – Valašsko Card 

Produkt 

Regionální návštěvnická karta, díky které můžou návštěvníci 

Beskyd a Valašska čerpat řadu výhod od partnerů nabízejících své 

služby. 

Místo Beskydy, Valašsko 

Propagace 
Sociální sítě, tiskoviny – brožury, letáky, turistická informační 

centra, zapojení partneři – ubytovatelé, poskytovatelé výhod 

Doplňující 

informace 

Karta je již dostupná v Moravskoslezském kraji, jejím tvůrce je 

Destinační společnost Beskydy – Valašsko. S touto destinací jsme 

uzavřeli partnerskou smlouvu a tento produkt společně 

transformujeme na Beskydy – Valašsko card a rozšíříme i na území 

Valašska. 

Regionální hra Poznáváme 

Valašsko 2021 

Produkt 

Letní hra pro rodiny s dětmi zacílená na objevování méně známých 

turistických cílů na Valašsku a posílení návštěvnosti jednotlivých 

objektů 

Místo Valašsko  

Propagace 
Sociální sítě, tiskoviny, turistická informační centra. Rozšíření 

propagace mimo území Zlínského kraje.  

Doplňující 

informace 

Vytvořená hra má velice pozitivní ohlasy. Množství účastníků 

zapojených do hry předčilo naše očekávání. Zapojeným subjektům 

se zvýšila návštěvnost, pozitivní zpětná vazby ze strany účastníků. 

V roce 2020 byla vytvořena webová stránka k regionální hře 

www.poznavamevalassko.cz.  

NPPCR 

Propagační video, aktivní vyžití 

na Valašsku, turistický 

průvodce po Valašsku 

Produkt 

- Online spot zaměřený na propagaci Valašska, tematické 

zaměření: zimní vyžití na Valašsku, aktivní dovolená 

- Turistický průvodce po Valašsku 

Místo 
Valašsko – Ski areály na Valašsku, běžkařské tratě, největší 

atraktivity, tipy na výlety 

http://www.poznavamevalassko.cz/


 
 

 
 
  

Propagace 
Online, regionální televize, weby členských obcí, partneři DSV, TIC, 

veletrhy  

Doplňující 

informace 

Hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé, rodiny s dětmi. Video bude 

navazovat na již vytvořené letní video a dohromady budou tvořit 

ucelenou propagaci. Tato videa mohou být spouštěčem 

naplánování zimní a letní dovolené na Valašsku.  

Ucelený turistický průvodce na Valašsku chybí a tento materiál 

zatím nebyl vytvořen (kromě CCRVM) 

Turistické noviny Valašsko 

Produkt Turistické noviny Valašsko, dvě vydání (léto, zima) 

Místo Valašsko 

Propagace 
Turistické informační centra Valašska, hotely a penziony  

na Valašsku. 

Doplňující 

informace 

Turistické noviny budou zdrojem informací pro turisty v sezónách 

léto 2020 a zimě 2020. Turistické noviny budou obsahovat tipy  

na výlety, informace o důležitých akcích, zajímavé rozhovory. 

Součástí novin bude i orientační mapa regionu. Rádi bychom touto 

cestou navázali i spolupráci s podnikateli prostřednictvím inzerce. 

Inspirovali jsme se Destinační společností Krkonoše, která již 

vydává Turistické noviny od roku 2011.  

Tvorba nových webových 

stránek 

www.visit-

valassko.cz 

Tvorba kompletně nových webových stránek – v rámci projektu 

Zavedení strategického řízení v Mikroregionu SOMV 

- lepší orientace 

- jednotné informace  

- lepší uživatelské prostředí 

Cyklostezka BEVLAVA  
Podílení se na tvorbě propagačních materiálů, propagace 

mezinárodní cyklostezky Bevlava a dalších turistických cílů 

Fotosoutěž 2021               

„VYFOŤ VALAŠSKO A VYHRAJ“ 
Oblast Valašska 

Soutěž potrvá od 10. srpna do 10. října 2021. Soutěží se ve 3 

kategoriích: Sportovní vyžití na Valašsku, Příroda na Valašsku a 

Tradice na Valašsku. Cílem je doplnit fotobanku Destinační 

společnosti Valašsko a zapojit návštěvníky Valašska do propagace 

známých, ale i méně známých míst, která sami navštívili. Vítězové 

fotosoutěže obdrží finanční ohodnocení. 

Realizace projektu „Folklor 

čočkou foťáku“ 

Produkt Projekt podpořený z Fondu malých projektů 

Místo Valašsko 

Doplňující 

informace 

Projekt je zaměřen na podporu společných kulturních aktivit a 

rozvoj tradic. V rámci projektu bude zhotoveno 14 propagačních 

panelů s folklorní tematikou, které budou umístěny v IC a dle 

potřeby budou přenosné na jakoukoliv akci či veletrh. V rámci 

projektu bude také pořízen propagační samo nafukovací stan, 

který se bude moci využívat na jakékoliv akci. 

 


