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INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary  



Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? 



INFOCENTRUM v číslech 2013 

• Počet pracovišť:   2 + 1         (12/2013) 

• Počet zaměstnanců:   12          ( -15%) 

• Návštěvnost poboček:  169 727 klientů 

• Návštěvnost webu    557 000   



Rok velkých změn – původní pobočky  



Rok velkých změn – změna poboček  

Reprezentativní a dostatečné 

veliké prostory 

 

Nárůst návštěvnosti cca o 25% 
(ze 139 tis na 170tis) 



Rok velkých změn – změna poboček  

• Kategorie „A“ v rámci Jednotné 

klasifikace TIC (ATIC a CzT) – z 310 IC 

na území ČR – 9 kategorie A (z toho 2 KV)  

 

• Návštěvnost  
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Rok velkých změn – změna webové prezentace  

Moderní webová aplikace, velmi 

dobře hodnocená odborníky, 

responzivní design 

 

Nárůst návštěvnosti 



Vývoj návštěvnosti stránek města Karlovy Vary 
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+68% 
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+31% 



Rok úspěchů – spoty  

Zhotovitel: 2M Studio, Ostrov  



Rok úspěchů – webové stránky 

2. místo – cestovní ruch 

Zhotovitel: Proof & Reason, Brno 



Rok úspěchů – tiskoviny 



Rok úspěchů – ocenění za informační činnost 



Realizované aktivity 



Komunikační kanály:  

webové stránky vč. responzivního  designu 



Městský rezervační systém  

Karlovarská vstupenka - vstupenky.karlovyvary.cz 

 

Rezervace vstupenek 

Program divadla, kina, KSO a 

dalších 

Síť prodejních míst po celém 

Karlovarském kraji 



Facebookové stránky 
Každodenní info o zajímavých akcích  

Foto & video 

Zajímavosti z KV 

 

ČJ- nárůst v průběhu roku na 8 900 likes 

(310% oproti leden 2013) 

RJ, NJ, AJ – vytvoření profilů  



YOUTUBE kanál  Karlovy Vary TV – vč. mutací do RJ, AJ, 

NJ 



Mobilní průvodce  

Jednoduchá aplikace pro návštěvníky vč. 

integrované mapy a navigace  

Dostupné: ČJ  

Připravovány překlady  - AJ, NJ, RJ 

Google play  

 Android 

App store 

iOS 



Aplikace InCity 

Google play  Android 

App store       iOS 

Jednoduchá aplikace pro občany města 

– převážně pro komunikaci s MMKV  

V přípravě – integrace dat z kalendáře 

akcí 

Dostupné: ČJ  



Vlastní tiskoviny  

Materiály k propagaci  

 

Materiály pro návštěvníky v místě 

 

Materiály pro občany KV (vč. vzdělávacích  

pracovních listů pro školáky) 

 

 

 

 

Lázeňské VARYace 

Image prospekt  

Mapa - trhací (blok) 

Mapa - skládací 

Co musíte vidět - Top 10 

Výlety do okolí 

KV bez bariér 

Přehled ubytování 

Naučný průvodce pro děti 

Hvězdné Vary 

Karlovy Vary aktivně  

Poznej svoje město - pracovní listy 

(pouze ČJ – pro KV) 

Hravé Vary  

Leták Karlovy Vary seznamte se 



Realizované aktivity 2013 – on-line kampaně 

• Bannerová kampaň ZLS SEZNAM.cz 

• PPC kampaně GOOGLE, SEZNAM  
(Google - PPC kampaň - napojení na spotovou kampaň Czech Republic – Land of stories) 

• Kampaň na ruském trhu – PPC Google, PPC yandex, PR články, 

…. 

• Bannerová kampaň opodo.de, spiegel.de, merien.de 

• Zápisy na centrum.cz, seznam.cz  

• Bannerová a textová reklama v kontextové síti Google  

 

 

 



Realizované aktivity 2013  - fam & press tripy 

• Novinářské press tripy 

– Čína – obecné představení destinace 

– Aktivní KV – v období ½ maratonu  

– ZLS – novinářská asociace FIJET 

– Podpora individuálních tripů  

 

• Fam tripy – pro cestovní kanceláře 

– Decision makers – Německo – linka Düsseldorf 

– Podpora fam tripů CK  

 

 



Realizované aktivity 2013  - veletrhy & prezentace 

• Jena, Německo – prezentace v OC  

• Czech and Slovak Film Festival of Australia– barter s CZT, 

prezentace spoty Karlovy Vary, materiály 

• Prezentace v rámci EXPO při pražském maratonu 

• Holiday world Praha 

• F.R.E.E. Mnichov 

• Prospektový servis na veletrzích – stánek CzechTourism či KÚ 



Realizované aktivity 2013 – inzerce 

http://www.czech-tim.cz/
http://www.czech-tim.cz/


Realizované aktivity 2013 – outdoorové kampaně 

Düsseldorf Plzeň Praha 

Termín  Září  listopad Listopad/prosinec 

Prostředky 
60x CLP  (U-Bahn),  

200x plakáty na vagónech,  

14x Infoscreen. 

50x A2 clipboard,  

20x polep tramvaje zvenku  

5 CLV 

100x rámeček ve voze (metro trasa 

A), 70x polep tramvaje 





2013 – realizovány 2 semináře s následnou 

certifikací na téma „Co nového v Karlových 

Varech“ 

 

Certifikace průvodců & semináře pro odborníky 



Pracovní listy pro žáky ZŠ – pokračování z roku 2012 

 

Cestou necestou ve stínu stromů 

Aby na nás nepršelo  

Promenáda s lázeňským pohárkem  

Různé části jedno jsou 

Časy se mění 

 

Po stopách slavných (2012) 

„Poznej svoje město“ 



15. 6. 2013  Návštěvnost dle odhadu KV City Centrum – 2500 osob, přes 400 soutěžících ,  

15 městských organizací  

 

Děti v rámci odpoledne na Rolavě plnily úkoly na stáncích jednotlivých organizací, kdy úkoly měly 

zábavnou formou představit činnost jednotlivých organizací.  Po splnění úkolů u všech organizací 

si děti vylosovali na stánku IC dárek a mohli se zúčastnit losování o různé vstupenky. 

 

Den s městem 


