
 

 

 

 

 

Marketingový plán – Jizerky 2022 
 

Priority Jizerských hor v roce 2022 

 

 
1. Intenzivní spolupráce se subregiony a informačními centry v území  

2. Spolupráce s podnikatelským a neziskovým sektorem  

3. Statistika návštěvnosti turistických cílů včetně návštěvnosti IC certifikované ATIC 

4. Prodloužení turistické sezóny do jarních a podzimních měsíců  

5. Propagace méně vytížených lokalit a propagace méně známých cílů  

6. Propagace značky #visitjizerky 

 

Hlavní komunikační téma – Technické památky 

  

Další rozvojová témata: 
• Liberecký kraj: Tradice, Mezinárodní rok skla   

• Křišťálové údolí – ve spolupráci se Svazem výrobců skla a bižuterie  

 

Regionální produkt Jizerské hory  
• Vzájemná propagace mezi MASIF, Liberecký kraj sobě a TRJH  

• Pravidelné certifikace a do budoucna úprava podmínek pro žadatele  

Zodpovědná osoba za spolupráci: D.Merenusová  

 

Cílové skupiny a trhy 
Cílové skupiny– mladí bez dětí, rodiny s dětmi ve školním věku, prázdná hnízda, senioři, 

aktivní turisté, specifické cílové skupiny (milovníci architektury, šotouši, motorkáři,..) 

Zahraniční trh: Německo, Polsko, Slovensko, Dánsko, Skandinávie  

 

Webové stránky  
Vytvoření nového webu na doméně www.visitjizerky.cz bez propojení na datový sklad 

v rámci záznamů atraktivit a služeb. Na DS napojení pouze v rámci kalendáře akcí.   

Termín: do 11/2022 

Rozpočet: 150.000 Kč 

Zodpovědná osoba: D.Merenusová 

Místo realizace: Liberec   

 

Video spoty: 
• Naučné zimní video o tom, jak se chovat ve stopě a na sjezdovkách. Ve spolupráci s 

Jizerská o. p. s., Jizerky pro Vás, o. p. s., CHKO Jizerské hory a Horská služba  

• Dotočení cyklo videí pro města a obce  

http://www.visitjizerky.cz/


 

 

 

• Jarní video s rodinou Liebiegů  

• Zimní video s rodinou Riedelů 

Termín: do 9/2022 

Rozpočet: 130.000 Kč 

Zodpovědná osoba: D.Merenusová 

Místo realizace: Liberec   

 

 

 

Ediční činnost: 
• Turistické noviny celoroční  

• Trhací mapy – Technické památky, zimní mapa JH   

• Cyklo a pěší průvodce po technických památkách  

• Výletové karty pro průvodce pro potřeby IC  

• Obecný DL leták o Jizerkách – i v mutacích 

• Tématické letáky subregionů v mutacích (NJ/PL) 

Termín: do 12/2022 

Rozpočet: 130.000 Kč 

Zodpovědná osoba: D.Merenusová 

Místo realizace: Liberec   

 

Jak budeme komunikovat? 
• Sociální sítě  - Facebook a Instagram #visitjizerky – roční navýšení minimálně o 20% 

- Aktivní Facebook a pravidelné příspěvky na Instagramu s #visitjizerky s placenou 

reklamou 

• Webové stránky www.visitjizerky.cz  

• Inzerce online & print  

• Press/fam tripy 

• Veletrhy a prezentační akce ve spolupráci s informačními centry a Libereckým krajem  

• Ediční činnost  
Termín: po celý rok  

Rozpočet: 80.000 Kč 

Zodpovědná osoba za webové stránky a sociální sítě: J.Kotrmanová 

Zodpovědná osoba za ediční činnost, veletrhy,press/fam tripy: D. Merenusová  

Místo realizace: Jizerské hory   

 

Další aktivity: 
• Gastro zážitky v Jizerkách – představení podniků a bufetů s příběhem  

• Jizerky pro rodiny s dětmi školního věku – ucelená nabídka pro rodiny s dětmi na 

letní, podzimní a zimní prázdniny  

• Propagace skiareálů – vhodné pro určité cílové skupiny (děti, začátečníci apod.) 

Termín: po celý rok  

Rozpočet: 50.000 Kč 

Zodpovědná osoba za aktivity Jizerky pro rodiny s dětmi a gastro zážitky: J.Kotrmanová 

http://www.visitjizerky.cz/


 

 

 

Zodpovědná osoba za propagaci skiareálů: D. Merenusová  

Místo realizace: Jizerské hory   

 

Veletrhy a prezentační akce 

 

Tuzemské: 

• Holiday World a For Bikes 

• Liberecký jarmark 

Zahraniční: 

• TC Lipsko 

• MTT Wroclaw  

• Konventa Löbau 
 

Termín: po celý rok  

Rozpočet: 20.000 Kč 

Zodpovědná osoba za realizaci: D. Merenusová 

 

 

 

Osoba odpovědná za plnění aktivit: Denisa Merenusová, ředitelka TRJH 

Schváleno Valným shromážděním dne 16. 11. 2021 

Místo realizace aktivit: Jizerské hory, Liberecký kraj  


