
Exportní workshop – Zahraniční zastoupení v Itálii



Zdroj: Corriere della Sera

Itálie a cestovní ruch během pandemie
❑ Cestovní ruch 13,8% HDP (15% 

pracujících)

❑ Počet ubytování v HUZ v roce 2020 
zaznamenal pokles -50%

❑ Pokles turistického HDP o polovinu

❑ - 340k pracovních míst

❑ Podpora DMC – poukazy na dovolenou



Úspěšné očkování
❑ Itálie je na českém semaforu v 

oranžové barvě.

❑ 70 milionů dávek vakcíny.

❑ 32 miliónů Italů očkováno (53%).

❑ 60% populace +12 let očkováno.

❑ Zájem o očkování je v Itálii obecně 
vysoký, 0,5M dávek denně.

Zdroj: MZCR, Corriere della Sera



❑ Od července nový systém v hodnocení 
rizikových regionů.

❑ Od 6/8 green pas v restauracích, barech, 
kinech, uzavřených sportovištích atd.

❑ Vysoké potuty za nedodržení.

❑ Zvažují se i dopravní prostředky mimo 
MHD

❑ Povinnost roušek v interiérech, 
rozestupy.

Zdroj: Corriere della Sera



Cestování Italů během pandemie

❑ Italové během pandemie nejezdili 

na zahraniční dovolené

❑ Podpora domácího cestovního 
ruchu – voucher na dovolenou



Zdroj:  tourdata.cz



2021 – letní dovolená Italů
❑ Každý druhý Ital má v plánu odjet na letní dovolenou (regionální rozdíl 60-40%), v 

roce 2019 celkem 70%.

❑ 33% zůstane v kraji trvalého pobytu, 64% zvolí pro svou letní dovolenou jiný italský 
kraj. Necelých 5% má v plánu dovolenou v zahraničí.

Zdroj: ISTAT

❑ Ekonomické důvody, následuje Covid-19.

❑ Letní dovolená z 80% nepřekročí 14 dní.

❑ Covid-19 neovlivnil typ dovolené Italů, 
ovlivnil ale její místo. Co říkají naši TO?



2021 – letní dovolená Italů

Zdroj: ISTAT



2021 – letní dovolená Italů

❑ 85% doprava autem – důvodem flexibilita pro případ změny pravidel v dané 
destinaci.

Zdroj: ISTAT

❑ Typ ubytování:  35% HUZ, 32% 
rekreační domy, 23% pronájem 
apartmány/byty a 10% kempy.

❑ Italové věnují až třetinu ze svého 
rozpočtu určeného na dovolenou 
na gastronomii - Food Travellers



Změna cestovatelských návyků Italů

Zdroj: Rapporto sul turismo enogastronomico

❑ Outdoor, aktivní dovolená, vysokorychlostní internet a digitalizace, flexibilita, zážitky.

❑ 55% dospělých Italů absolvuje alespoň jednou za rok enogastronomický zážitek, v roce 
2016 to bylo jen 26%.

❑ 71% italských turistů považuje lokální 
enogastronomii jako významný prvek při 
výběru destinace. 

❑ Nejpočetnější skupina vegetariánů v 
Evropě.

❑ Příležitost pro regionální gastronomii a 
návštěvy mikro-pivovarů. 



Zdroj:  tourdata.cz



Zdroj:  tourdata.cz

Sezonalita



Marketingové aktivity



Mural – Milano, via Morosini





Floorgraphic

- 50 velkoplošných samolepek



Outdoor výstava



Cykloturistika

- 2019 první norma na podporu 
cykloturistiky

- Blog tripy

- PR články, NL, SoMe

- Partnertví: 
- bikeitalia.it

- FIAB



FIAB – italský cykloklub



Press/blog/video/insta tripy

❑ Tradiční moravské Vánoce – prime time

❑ Italská veřejnoprávní televize RAI 3

❑ 2 M diváků (11% share)

❑ Vlog trip Brno a okolí, Moravský kras

❑ In viaggio col tubo

SoMe:    - YouTube: 50K odběratelů
- Instagram 35K followers



Online kampaně

❑ Facebook +42k fanoušků
@czechrepublic.it 

❑ Nově Instagram 
#visitczechrepublic_italy

❑ Video kampaně, DEM, 
bannerová kampaň, 
retargeting, content marketing 
atd.



Co nás čeká a možnosti spolupráce
❑ Organizace press e influencer 

tripů
❑ Veletrh Salone del camper

❑ Veletrh TTG Incontri

❑ Regionální workshopy

❑ Workshop MICE

❑ Edukační webinary, 
prezentace s TO/networks atd.

❑ Středoevropská roadshow

❑ Press trip/kampaň – adventní 
města a fenomém vánočních 
trhů



Děkuji za pozornost! 

Luboš Rosenberg
Email: rosenberg@czechtourism.com

Tel:   +39 346 877 08 39

www.visitczechrepublic.com

mailto:rosenberg@czechtourism.com

