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Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021-2025

Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na

roky 2021–2027

„Město Brno je v roce 2025 vnímáno mezi tuzemskými a zahraničními
návštěvníky a nově definovanými cílovými skupinami jako živé
a duchem mladé město s autentickou atmosférou, unikátní
architekturou a bohatou kulturní nabídkou. Atraktivní a energické
centrum města je hýčkaným srdcem metropole, jež překvapuje
širokou paletou kvalitních zážitků připravovaných společně se svými
partnery a Brno jako takové je vyhledávanou základnou pro výlety do
blízkého okolí i celé jižní Moravy.“

VIZE CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ MORAVY 2030
# Jižní Morava nejlepší turistická destinace Česka
Cestovní ruch je klíčovým zdrojem prosperity obyvatel Jižní Moravy,
přispívá k jejímu lepšímu vnímání a celkové atraktivitě.

Termín schválení
srpen 2021

Termín schválení
listopad 2021



Priroritní oblast 2

Priroritní oblast 3

Strategie rozvoje
cestovního ruchu

Jihomoravského kraje
na roky 2021–2027



Strategie destinačního

managementu a

marketingu 

Centrály cestovního

ruchu - Jižní Morava

2022-2027

Strategický cíl 1 – Zvýšení výkonu organizace destinačního

managementu 

Strategický cíl 2 – Zvýšení výkonu destinace jižní Morava

Soustředěný profesionální výkon destinačního managementu bude
třeba nejenom jako odpověď na výzvy spojené s restartem cestovního
ruchu po pandemii COVID-19, ale i jako cesta k posílení
konkurenceschopnosti destinace pomocí synergie v komunikaci,
plánování, tvorbě a prezentaci nabídky destinace. 

Jižní Morava je přívětivá a bezpečné destinace, která nabízí dosud
neobjevené skvosty v netradičním období a s rostoucím podílem
zahraniční klientely. Jižní Morava je na trhu cestovního ruchu jasně
viditelná a nezaměnitelná.



Strategie destinačního

managementu a

marketingu 

Centrály cestovního

ruchu - Jižní Morava

2022-2027

Strategický cíl 1 – Zvýšení výkonu organizace destinačního

managementu 

Řízení a komunikace
 KPI CCRJM

Strategický cíl 2 – Zvýšení výkonu destinace jižní Morava

Produkty a témata cestovního ruchu
Marketingová komunikace
Inteligentní cestovní ruch
Iniciace rozvoje služeb



Představení aktivit 2022
Plánování na principu 3K - Produktová rada
Produkty a témata cestovního ruchu - zaměření na zvýšení
návštěvnosti mimo hlavní sezónu. Např. Po stopách Alfonse Muchy
na Jižní Moravě.
Plánované marketingové aktivity
Veletrhy
Propagační materiály a předměty
Gourmet Jižní Morava
TOP cíle - promo, školení, sběr dat
Brno Convention Bureau
Brno Medical
Ostatní projekty
Marketingové výzkumy, sběr dat

Plán aktivit



DĚKUJI ZA POZORNOST 


