
  

 
 
 

 

Marketingový plán Říp, o.p.s. 
 
 

 

  



 

  

Činnost Říp, o.p.s. v oblasti cestovního ruchu 

• Systematické vytváření propagace a rozvoje cestovního ruchu v regionu náležejícím pod 
obec s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, resp. Podřipska, a hory Říp jakožto 
národní kulturní památky, a to v rozsahu dále uvedených druhů obecně prospěšných služeb. 
  

• V rámci rozvoje turistiky spolupráce při rozvoji a budování infrastruktury a koordinace 
cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční a lodní.  
 
 

• Činnost oblasti v propagace a rozvoje cestovního ruchu je zaměřena zejména koordinaci 
kroků při realizaci propagačních materiálů, jejich obsahu, instalaci a realizaci informačních 
tabulí, naučných stezek, značených tras a cyklotras.  
 

• Vytváření služeb cestovního ruchu a produktů, výměna informací, databáze služeb a 
atraktivit cestovního ruchu, certifikací, značek.  
 
 

• Jednání s orgány Ústeckého kraje, Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Místní 
akční skupinou Podřipsko, Svazkem obcí Podřipsko, Podřipským muzeem Roudnice nad 
Labem, rodinou roudnické větve Lobkowiczů, Chateau Lobkowicz Roudnice, Českou 
centrálou cestovního ruchu, nadace Partnerství.  



 

  

Marketingové aktivity 

 

Marketingový plán zahrnuje: 

 

tisková reklama 

• inzerce a PR v odborných, veřejných, regionálních a celostátních médiích 
• tištěné propagační materiály – kampaňové letáky a brožury a jejich distribuce do měst, 

informačních center, poskytovatelům služeb aj. 

 

online média 

• webové stránky a microsite (tvorba a správa) – www.vyletnarip.cz, www.kulturaroudnice.cz 
• PPC kampaně  
• sociální sítě – Facebook, Instagram (tvorba a správa) – @IDCPodripska, @VyletnaRip, 

@KulturaRoudnice 

 

Outdoor citylighty  

 

Promotion  

• veletrhy a veřejné akce – Holiday World (18–20. 3. 2022), For Bikes (25.–27. 3. 2022) na 
výstavišti PVA Letňany  

• spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., městy a obcemi, Ústeckým 
krajem a agenturou CzechTourism 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

duben 2022 – Dotace NPPCRR:  

dotační titul pro restart turismu po covid-19 poskytovaný MMR ČR prostřednictví DMO (DA České 
středohoří) se zvýšenou alokací pro Ústecký kraj, projekt „Propagace významných turistických 
produktů destinace Českého středohoří“, část: „Výlet na Říp“. Výstupy: 

·         10 000 ks letáků DL ČJ – obecných – představení produktu 

·         5 000 ks letáků DL - se specifickým obsahem zaměřeného pro děti 

·         5 000 ks letáků DL - se specifickým obsahem zaměřeného pro pěší, cyklo, auto 

·         5 000 ks map regionu 

·         Distribuce propagačních materiálů 

Seznam distribučních míst: 

Turistické informační centrum Děčín 

Informační centrum Děčín - hlavní nádraží 

Informační centrum Litoměřice 

Informační středisko města Ústí nad Labem 

Cyklocentrum města Ústí nad Labem 

Informační centrum Lovosice 

Informační a dopravní centrum Podřipska - Roudnice nad Labem 

Návštěvnické centrum Retranchement 5 - Terezín 

Turistické informační centrum Úštěk 

Informační centrum města Štětí 

Informační centrum Mělník 

Informační centrum Bílina 

Městské informační centrum Česká Kamenice 

Městské informační centrum Louny 

Turistické informační centrum Most 

Turistické informační centrum VisitTeplice s.r.o 

Turistické infocentrum města Krupka 

Městské informační centrum Duchcov 



 

  

Regionální turistické informační centrum Česká Lípa 

Infocentrum MěÚ Kralupy nad Vltavou 

  

·         Online a printová inzerce produktů cestovního ruchu 

·         Bannerová kampaň 

·         Inzerce v regionálním tisku 

·         PR články v tematických časopisech 

 

srpen 2022 

Tisková reklama do veřejných tiskovin za Výlet na Říp  
 
titul TURISTA č. 10  
PR – 4 strany + A4 inzerce 
téma - Podzim na Podřipsku a v Českém středohoří + inzerce na Stellplatz 

NACESTU č. 9  
PR – 2 strany A4 
téma: Podzimní Podřipsko + vinobraní 
 

DNES  
½ strana v MF Dnes (A5)  
téma: Podřipsko a vinobraní 

 
září 202 

online média za Výlet na Říp 
IDOS – PC VERZE (5 fotografií Podřipska) 

 

říjen 2022 

Tisková reklama do veřejných tiskovin za Výlet na Říp 

MF – 5plus2  
 ½ strany 5plus2 (A5)  
téma: Podřipsko a Otevřené vinné sklepy na Podřipsku 



 

  

 

online média za Výlet na Říp 

IDNES – PC verze (5 fotografií Podřipsko) 

 

 


