Exportní workshop: Aktuální situace na
zdrojovém trhu – POLSKO
ZZ CzechTourism Polsko, s působností pro Litvu a Lotyšsko

Vývoj pandemie Covid 19 v Polsku
V Polsku žije 38 500 osob
Epidemiologická situace ke dni 4.5.2021
- Onemocnělo: 2 808 052 (2 296)
- Zemřelo:68 133 (28) , v pátek 30.04.: 452 osob
- Počet osob v nemocnicích: 20 981
- Počet osob na respirátorech: 2609
- První dávka očkování: 8 973 754
- Počet očkovaných po dvou dávkách: 2 971 205
Dne 4.5 se zapisují na očkování ročníky 1988-1989. Poslední ročník 2003 má zápis 9.5.2021
Vyjádření premiéra M. Morawieckého na TK 28.4.2021:zatím nepřipravujeme certifikáty očkování,
počkáme také na postoj V4. Jsem si ale vědom, že to bude nutné pro svobodné cestování, stane se to
Zdroj:Ministerstvo zdravotnictví
také nezbytné pro hospodářskou činnost firem, např. transportních.
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Vývoj pandemie Covid 19 v Polsku
Výzkum ze dne 3.5.2021 zkoumající postoj Poláků k povinnosti covid-pasů
38,4% Poláků je proti povinnosti mít Covid pas
24,10% nemá názor
Nejvíce osob podporujících jsou obyvatelé velkých města, nad 500 tis. ( 50% je pro zavedení, 37% je
proti) a osob starších 50.let.
Lidé, jejichž příjem je mezi 180 00-30 000 CZK: 44% pro, 29% proti)
Lidé, jejichž příjem je nad 30 000 CZK (43% pro, 36% proti)
Více odpůrců je vidět v mladších věkových skupinách. Ve věkové skupině 25-34 let je 50% proti a jen
30% pro zavedení.
Výzkum se uskutečnil ve dnech 27-28.4.2021
Výzkumu se zúčastnilo 800 osob, starších 18 let

Zdroj:SW Reasearch
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Opatření vlády ze dne 28.04.2021

4.5.2021: otevřeny obchody
8.5.2021: otevření hotelů z obsazeností 50% kapacity(jídlo na pokoji), spa wellnes uzavřeno
15.5.2021: otevření restauračních zahrádek + venkovních sportovišť

16.5.2021: školy s obsazeností 50% žáků
29.5.2021: plný provoz gastronomie
50% obsazenost basénů, posilovny 1 osoba/15m2
základní a střední školy v plném provozu

Opatření se budou měnit na základě počtu nakažených
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Podpora cestovního ruchu v Polsku
Turistický bon
• nárok má dítě do 18.roku
• výše částky: 500 PLN, cca 2900 CZK. Je možné čerpat celý, nebo v částech až do
vyčerpání finančního limitu
• platba bezhotovostně: klient obdrží kód, který nahlásí poskytovateli služby, ten jej uvede v
daném systému a na základě něho je klientovi služba proplacena, peníze přijdou na účet
poskytovatele
• seznam objektů na webu POT
• čerpání od 1.7.2020 do 31.3.2022
Bezpečný ubytovací objekt
• samocertifikace objektů: jak dodržovat opatření, jak postupovat v případě onemocnění
pracovníka nebo klienta. Certifikace na základě on-line vyplněného formuláře, web POT
• seznam objektů na webu POT
• propagace objektů v Polsku i v zahraničí
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Zájem o cestování

Kde strávíte dovolenou:
• 41,3% v Polsku
• 24,7% plánuje zahraniční výjezd
• 19,9% nemá zatím plány
• 15,9% bude pracovat na zvelebování domu,
zahrady
➢ všichni, kteří plánují dovolenou, deklarují kratší
pobyt
➢ dovolenou budou rezervovat na poslední chvíli
s ohledem na vývoj situace, opatření, restrikce

Loni Poláci zůstávali doma, nebo cestovali více auty.
Vyhledávali moře, hory, vyhýbali se velkým městům.
Hitem v ubytování byly kempy, což bylo vidět
na nákupu camperů.
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Co nejvíce Polákům chybí

•

67,6% setkávání s přáteli

•

67,3% návštěva restaurace

•

61,9% krátké, spontánní výjezdy 1-3 dny

Výzkum byl prováděn Sdružením pojišťoven u lidí,
kteří se pojišťují a tedy cestují.
Lidé byli vybráni z měst, s počtem obyvatel
vyšším než 100 000.
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Rezervace letní dovolené v CK
➢ Hitem v destinaci zůstává Řecko, dále pak Egypt, Tunis, Bulharsko a Chorvatsko.
➢ Je vidět trend dříve nedostupných destinací, které jsou levnější: např. Zanzibar, Kapverdy.
Lidé poletí tam, kde nebudou restrikce a bude levně. Nejlevnější zemí s mořem je suverénně
Bulharsko, loni bylo hitem Chorvatsko autem.
➢ Průměrná částka rezervace: osoba/týden: 2300 PLN/13 570 CZK
➢ V Polsku 670 PLN/3953 CZK. Rezervace hotelu max.3*
➢ Viditelnou změnou je rezervace pobytu v Polsku, což dříve nebylo. Ředitel CK Travelplanet
si to vysvětluje tím, že dokáží nabídnout balíček levněji, než kdyby si klient rezervoval
jednotlivé služby sám a také klienti chtějí využít turistický bon
➢ CK do ČR : okružní cesty: hrady a zámky, historická místa, gastronomie, regionální
speciality. Důraz polština.
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Naše marketingové aktivity na trhu
Cílení na skupinu 55+

•
•
•
•
•

můžou vyjíždět mimo hlavní sezonu
budou očkováni a tudíž by neměl být problém s překročením hranic-můžou vyjíždět
i na kratší pobyty
finančně zajištěni, kvalitnější služby, komplexnější
nejen manželský pár, ale i kamarádi či kamarádky, prarodiče s dětmi
balíček na míru

a)

Akvizice a spolupráce s 8 Instagramery s cílovou skupinou odběratelů “ silver tourism“
(lidé 55+), celkový počet uveřejněných postů 11, předpokládaný zásah 156 000 osob.

b)

Články umístěné na 5 on-line webových stranách: National Geographic.pl, National
Geographic Traveler.pl, Styl.pl., Kobieta.pl, Natemat.pl. a propagace na FB daného
média. Celkový počet 5 článků. Článek s minimálním počtem 10 000 znaků
a 3 fotografiemi. Celkový zásah 30 000 UU.

c)

Vypracování obsahu pro umístění článků na 4 cestovatelské blogy. Očekávaný zásah
na blozích, Facebook a Instagramu 85 200 osob.

d)

Press trip do České republiky pro 5 osob
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Naše marketingové aktivity na polském trhu
Cyklistika
•

posledních 5 let vysoká poptávka

•

důraz na kvalitní trasy a novinky

•

cyklobusy

•

elektrokola
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Naše marketingové aktivity na polském trhu
Internetový portál: www.gdzielosponiesie.pl
• Výjezd v délce 7-8 dnů, délka trasy 400-500 km
• Mediální výstup:
1. 3 články na blogu www.gdzielosponiesie.pl Článek v délce 8000-10 000 znaků s mezerami,
25-35 fotografií, konfigurace SEO pro vyhledávač GOOGLE
2. 2 filmy na kanále Youtube, včetně loga Czech Republic nebo #visitczechrepublic
3. 5 postů na FB
4. 6 postů na Instagramu
5. 5 krátkých postů v době výjezdu s#
6. 20 fotografií z výjezdu včetně autorských práv do dispozici Czechtourism
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Naše marketingové aktivity na polském trhu
Magazyn Bike
• 3 cyklistické trasy
Magazyn Bike:
➢ FB: 58 000 fanoušků
➢ Instagram: 6862
Magazyn Tour
➢ FB: 2,4. Tis.
➢ Instagram: 1581
Celkový náklad časopisů: 18 000-20 000 ks.
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Naše marketingové aktivity na polském trhu
Magazyn Szosa
• 1 článek v časopise: Szosa. Článek v rozsahu 4 strany+fotografie. Publikace v tisku i post
na FB.
• 2 x post na FB (jeden v době výjezdu, jeden propagující článek)
• 2x post na Instagramu
• 1x Instastory po dobu výjezdu
➢ Tištěný časopis Szosa (monotématicky zaměřený na cykloturistiku), náklad 6 000 ks.
➢ Tisk 4 stránky+ SOMe
➢ FB: 20 000 fanoušků
➢ Instagram: cca 10 000 sledujících osob
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Naše marketingové aktivity na trhu
Aktivní turistika
Kamping:
➢ Camperest:
• 3 články, 6 postů na FB. Vydávají v Polsku on-line průvodce po kempech. A hlavně know
how pro majitele kempů.
• Celkový minimální zásah: 123 000 UU
➢
•
•
•
•
•
•
•

Jacek Ciszak nejúspěšnější web skionline.pl v létě se věnuje aktivní dovolené
Jedno středisko po dobu dvou dnů:
příprava dvou vlogů
6 postů na FB/den
6 postů na Instagramu/den
10 x denně stories na FB
10 x denně stories na Instagramu
live na Youtube

Celkový zásah: minimálně 60 000 osob / středisko
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Naše marketingové aktivity na trhu v přípravě

Rádio:
•
•
•

kampaň i v celém Polsku, ale i
geotargeting na příhraničí:
Spoty, aktuální vstupy, digitál,
soutěže
Tam je předpokládaný zásah
cca 16 000 000 osob

OOH:
•

LED nosiče+internet
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PŘÍJEZD POLSKÝCH TURISTŮ VE LETECH 2012 -2020
Řada 1

401 997

Řada 2

424 402

Řada 3

448 736

Řada 4

484 573

Řada 5

543 247

Řada 6

578 465

Řada 7

Řada 8

620 414

672 571

Řada 9

290 316

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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LITVA
24.2.2021 Webinář pro litevské partnery
➢ zúčastnilo 39 zástupců CK, 2 novináři, 4 osoby z firemního prostředí a 3 blogerky věnující se
zdravotnímu životnímu stylu.
➢ pravidelně publikují zdarma články největší on-line weby: delfi.lt, 15min.lt. Od února do dubna bylo
opublikováno v Pobaltí 12 článků, AVE 3 272 230 CZK. (O Haškovi, Křišťálové dolině, Muzeu
solniček)
Příjezd z Litvy 2019:
➢ 71 728 osob, meziroční nárůst 8,8%, stráví průměrně 3 noci.
➢ Přijíždí nejčastěji auty, dále pak autobusové spojení Ecolines: zastávka v Hradci Králové do Prahy
➢ hory, gastronomie, kulturní památky, regionální speciality
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Děkuji za pozornost
Ivana Bílková, ředitelka zahraničního zastoupení v Polsku s půs. pro Litvu a Lotyšsko

