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Vysočina Convention Bureau (dále také „VCB“) je regionální kanceláří pro marketingovou podporu 

Kraje Vysočina v oblasti kongresové a incentivní turistiky. Byla založena a členem Czech Convention 

Bureau (dále také „CzCB“) se stala k 1. 1. 2014. 

 

Posláním Vysočina Convention Bureau je zvýšení povědomí o možnostech a profesionálních službách, 

které destinace Vysočina nabízí v oblasti kongresové a incentivní turistiky.  

 

Poskytované služby: 

 

• marketingová podpora segmentu MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) 
v regionu Vysočina 

• podpora při plánování MICE aktivit v regionu Vysočina 

• poskytování informací o nabídce konferenčních a meetingových prostor, incentivních 

programech a o infrastruktuře 

• zprostředkování kontaktu s poskytovateli služeb 

• zajištění prohlídky míst vhodných pro konání akce   

• organizace informačních cest pro odborníky a novináře 

 

Oproti roku 2018 a rokům předcházejícím byly aktivity VCB hrazeny pouze ze zdrojů Vysočina 

Tourism, rozpočet byl 201 690 Kč.  

 

Příloha č. 1 Výroční zprávy Vysočina Tourism, příspěvkové organizace za rok 2019 



Přehled realizovaných aktivit VCB v roce 2019 

 

březen Český den v Moskvě workshop 20 492 Kč

prezentace českých B2B partnerů zástupcům ruských CK a 

novinářům, účast na workshopu + související náklady (cestovné, 

ubytování, doprava)

březen
Czech Spa Day 

Petrohrad
workshop 14 160 Kč

prezentace českých B2B partnerů v oblasti lázeňství a wellness, 

účast na workshopu bezplatná (náklady pouze cestovné a 

ubytování), prezentace k příležitosti otevření Ájurvédského 

pavilonu v Resortu Svatá Kateřina

březen Event Fest veletrh 10 648 Kč tradiční B2B veletrh v oblasti konferenční turistiky

duben Event Day veletrh 9 300 Kč tradiční B2B veletrh v oblasti konferenční turistiky

květen Brand and Stories inzerce + distribuce katalogů 23 400 Kč
inzertní prostor v rozsahu A4 v magazínu Brand Stories + 1/2 

rozesílky Katalogu konferenčních zařízení na Vysočině

červenec Firemni akce.cz banner 25 410 Kč
zveřejnění banneru na portálu www.firemniakce.cz po dobu 25 

týdnů

srpen Mediaplanet kampaň 59 880 Kč kompletní 3-měsíční kampaň MICE 

říjen Brand and Stories inzerce + distribuce katalogů 23 400 Kč
inzertní prostor v rozsahu A4 v magazínu Brand Stories + 2/2 

rozesílky Katalogu konferenčních zařízení na Vysočině

říjen
Vysočina (turistický 

magazín)
inzerce 15 000 Kč

inzertní prostor v rozsahu A4 v turistickém magazínu Vysočina (m-

ARK Marketing a reklama) pro rok 2020

prosinec Best for Events inzerce zdarma A4 strana + seznam konferenčních zařízení na Vysočině

celkem 201 690 Kč

 
 
 

 

Mediální kampaň 

Cílem mediální kampaně bylo v roce 2019 stejně jako v předchozích letech především posílení 

informovanosti odborné veřejnosti o existenci webového portálu www.vysocina-konference.cz a 

komplexně zpracované nabídce konferenčních a incentivních zařízeních a dalších službách, které 

kancelář Vysočina Convention Bureau poskytuje. Portál plní funkci elektronické databáze 

konferenčních zařízení na Vysočině, nově umožňuje např. prostřednictvím sofistikovaného 

vyhledávacího modulu filtrovat jednotlivé záznamy na základě zadání přesných parametrů nebo 

zaslat individuální či hromadný poptávkový formulář na zařízení, která zadané požadavky splňují.  

 

 

http://www.vysocina-konference.cz/


 
 

V rámci mediální kampaně byly zrealizovány následující aktivity: 

 

• Brands&Stories 

Odborný časopis, který je přímo cílený na ekonomicky silnou cílovou skupinu a zároveň 

odbornou veřejnost, manažery firem s rozhodovací pravomocí, marketingové a PR manažery. 

V rámci spolupráce s časopisem byla MICE nabídka Kraje Vysočina prezentována ve dvou 

vydáních časopisu, na jaře a na podzim. Jednalo se o PR články spolu s rozesílkou 140 ks 

katalogů v angličtině a v češtině na předem vybrané adresy.  

 

 

jaro 2019       podzim 2019 

   
 



• Firemniakce.cz 

Webový portál www.firemniakce.cz prošel v posledních letech re-designem a byl spuštěn 

v nové grafické podobě a doplněn o moderní funkcionality. Na tomto portále byly v průběhu 

celého roku zveřejněny PR články (o činnosti VCB a aktualitách z regionu), po dobu 25 týdnů 

byl na stránkách umístěn banner s přímým odkazem na webový portál www.vysocina-

konference.cz.  

 

 
 

• Mediaplanet 

MICE nabídka regionu byla prezentována v rámci kampaně Business trips and MICE 

(v rozsahu 1/3 strany), distribuce byla dne 9. 9. 2019 realizována formou přílohy 

Hospodářských novin v nákladu 30 tis. kusů pro Prahu a Střední Čechy a online na webu 

www.info-podnikani.cz. 

 

 

 

http://www.firemniakce.cz/
http://www.vysocina-konference.cz/
http://www.vysocina-konference.cz/
http://www.info-podnikani.cz/


 

• Prezentace v turistickém magazínu Vysočina 

Na podzim roku 2019 byla domluvena inzerce v rozsahu 1 stránka o firemních akcích a konferencích 

na Vysočině turistickém magazínu Vysočina (vydává m-ARK Marketing a reklama s.r.o.). 

 

 
 

• Best for Events 

V prosinci byla vydána 1 PR strana o novinkách v konferenčních prostorách na Vysočině.  

Zveřejnění tohoto článku předcházela intenzivní komunikace s jednotlivými ubytovateli a 

provozovateli konferenčních zařízení. Spolu s A4 stránkou byly zveřejněny i tzv. „úvodník“, který na 3 

stranách představoval celkem 24 ubytovacích či konferenčních prostor k jednání.  

 

      



Prezentační oborové a akce a veletrhy, setkání  

Účast na oborových veletrzích je příležitostí pro distribuci Vysočina Convention Catalogue, osobní 

informování o MICE nabídce Vysočiny a navání kontaktů s potenciálními klienty. Tato osobní 

setkávání umožňují lépe poznat potřeby pořadatelů MICE akcí a reagovat na ně při vytváření 

regionální nabídky. 

 

V roce 2019 jsme se účastnili následujících oborových akcí a veletrhů: 

• Český den v Moskvě 2019 (11. 3. 2019) 

• Czech Spa Day Petrohrad (15. 3. 2019) 

• Event Fest Praha (16. 3. 2019) 

• Event Day Praha (31. 3. 2019) 

 

 
  

 

Strategický workshop k produktu MICE 

Dne 27. 11. 2019 proběhl v hotelu Courtyard by Marriott Brno workshop určený pro zástupce 

regionálních convention bureaus. Toto setkání bylo organizované agenturou CzechTourism a mělo 

přispět k lepší a koordinované strategii mezi destinacemi v rámci celorepublikového směřování 

kongresové turistiky.  

 



Distribuce katalogu konferenčních zařízení na Vysočině 

Nový katalog zohledňuje změny a novinky, ke kterým v uplynulých letech v MICE oblasti na Vysočině 

došlo a zahrnuje kompletní nabídku všech zařízení vhodně vybavených pro pořádání konferencí, 

firemních akcí, seminářů a obdobných aktivit. Katalog byl rozvezen do ubytovacích a konferenčních 

zařízení na Vysočině, následně do informačních center a také na konferenci o rodinných firmách, 

která se konala 20. - 21. 11. 2019 na zámku ve Žďáře nad Sázavou.  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
V Jihlavě dne 20. 3. 2020 

Zpracovala: Bc. Eva Nejezchlebová 

 

 


