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Vyhodnocení kampaně

Což takhle svatbu, princi?
leden 2020 – únor 2021
Kampaň byla hlavním tématem kanceláře Hradec Králové Region Convention Bureau pro rok
2020 hned z několika důvodů – dokončila započaté práce na tomto tématu z let 2017 a 2018,
prezentovala partnery a jejich prostory pro jiný segment než business klientelu (v roce 2019
se počet partnerů zaměřujících se na svatby sedmkrát zvýšil) a v neposlední řadě se jedná
o ekonomicky velmi přínosné akce, kterých se může konat více v jeden den (v závislosti
na možnostech daného partnera a druhu svatby).
Cíl kampaně
Cílem celé kampaně Což takhle svatbu, princi? bylo prezentovat současné partnery HKRCB
pro jiný segment, než doposud a současně motivovat snoubence ke svatbě v našem kraji skrz
ucelenou nabídku. Toho bylo docíleno zejména díky prezentovaným zajímavostem, které
nabízí pouze naši partneři. Jednalo se například o postavu oddávajícího v Novém zámku
Kostelec nad Orlicí, kterým je jeho majitel František Kinský nebo o výslužku v podobě
vlastnoručně upečeného chleba, který si uděláte v Krňovickém skanzenu.
Zapojení partneři
V rámci aktivit veletrhy a online inzerce byli prezentování všichni naši partneři, kteří svatby
ve svých objektech organizují a jsou uvedeni v online svatebním katalogu na našem webu
www.micehkregion.com/svatby. Kompletní seznam naleznete v příloze č. 1.
Tištěný leták Což takhle svatbu, princi? byl jako jediný tištěný výstup této kampaně zaměřen
na svatby na zámcích, a to z důvodu propojení na hlavní marketingové téma
Královéhradeckého kraje Hrady a zámky. Všechna uvedená historická sídla jsou taktéž
partnery HKRCB a jejich seznam, včetně letáku naleznete v příloze č. 2.
Prezentace na sociálních sítích se účastnili pouze ti partneři, kteří měli zájem. Společně jsme
poté našli zajímavost, která svatby u nich vystihuje, vytvořili jsme grafickou koláž
z fotografií, které toto místo i zajímavost vystihují a naplánovali vhodný termín spuštění.
Celkem se této aktivity zúčastnilo 21 partnerů. Jejich seznam, včetně data publikace naleznete
v příloze č. 3.
Monitoring
Abychom získali měřitelné výstupy, byl vypracován dotazník, který jsme zaslali všem našim
partnerům. V něm jsme je požádali o vyplnění jednoduchých tabulek – počet svateb za rok
2020, druh svatby a počet svateb za rok 2019. Vzhledem k vládním opatřením, která nás
takřka celý rok provázela, budou tato čísla bohužel značně ovlivněna. Tento systém
monitoringu však bude probíhat každý rok a tak budeme moci sledovat vývoj a trendy
v našem kraji. Dotazník naleznete v příloze č. 4.
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Vyhodnocení kampaně
Dle tiskové zprávy Českého statistického úřadu ze 14. 12. 2020 rostla v České republice
sňatečnost od roku 2014. Tento trend bohužel zastavily souvislosti s nemocí Covid-19. To
potvrzují i výsledky ze statistického šetření mezi partnery kanceláře Hradec Králové Region
Convention Bureau, podle kterých se v Královéhradeckém kraji v roce 2019 konalo 139
svateb a v roce 2020 136 svateb. V obou letech se nejvíce svateb konalo ve třetím kvartálu,
tedy v měsících červenec, srpen a září (v roce 2019 61 %, o rok později dokonce 71 %). Vyšší
počet uzavřených manželství ve třetím kvartálu roku 2020 bohužel nepokryl ztráty z jara, což
opět potvrzuje i Český statistický úřad.
Graf 1: Vývoj počtu svateb v Královéhradeckém kraji

Zdroj: statistické šetření HKRCB

Covidová opatření měla vliv nejen na počet svateb, ale také na jejich velikost a druh svatby.
V roce 2019 bylo obřadů do 50 osob 38 %, následovaly obřady do 70 osob s 25 %. Svatby pro
100 osob a více se uskutečnily v 15 % případů. Oproti tomu v roce 2020 vzrostl podíl svateb
do 50 osob o 13 %, druhou nejčastější hodnotou nebyly svatby do 70 osob, ale do 30 osob
(17 %) a svateb nad 100 hostů se konalo pouze 11 %. Pokud budou vládní opatření nadále
zasahovat do počtu osob na svatbě, lze předpokládat, že trend menších svateb poroste a rozdíl
mezi svatbami do 50 osob a nad 100 osob bude ještě výraznější.
63 % svateb u partnerů HKRCB v roce 2019 byl pouze obřad či hostina, jen 36 % využilo
některou z kombinací služeb obřad-hostina-přenocování. Rok 2020 svou jedinečností pomohl
k navýšení využití pouze jedné služby, respektive propadu kombinací služeb. Obřad či pouze
hostinu si dopřálo 76 % svateb. Kombinace služeb využilo jen 24 %. Zde je tedy velký
prostor pro zkvalitnění služeb nebo jejich vybudování a nabídky svateb jako balíku služeb
od obřadu přes hostinu až k večerní zábavě a přenocování. Přesně to se HKRCB snaží sdělit
v krátkých popiscích na webu u každého z partnerů, aby bylo hned patrné, jaké možnosti
se zde nacházejí.
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Graf 2: Vývoj druhu svateb v Královéhradeckém kraji

Zdroj: statistické šetření HKRCB

Regionem s nejvyšším počtem konaných svateb se v obou letech staly Orlické hory
a Podorlicko – v roce 2019 to bylo 51 % svateb a v roce 2020 47 % svateb. Tato vysoká
procenta jsou způsobena především množstvím zámků, které jsou lákadlem nejen pro turisty,
ale právě pro svatebčany. Na druhé příčce se taktéž v obou letech umístilo Hradecko – v roce
2019 37 % svateb a v roce 2020 dokonce 46 %. I zde má většinu svatebních obřadů na
svědomí zámek, konkrétně Karlova Koruna a její prostory. Hradecko se také stalo jedinou
oblastí, kde počet svateb v roce 2020 oproti roku 2019 stoupl.
Vezmeme-li v potaz, jak malý je rozdíl v celkovém počtu svateb za rok 2019 a 2020, je
patrné, že za normálních okolností by i rok 2020 pokračoval v trendu rostoucí sňatečnosti
v České republice. Můžeme tak sdělit, že kampaň Což takhle svatbu, princi? mohla být z části
důvodem tak nízkého propadu. Je třeba také počítat s tím, že kampaň na sociálních sítích byla
spuštěna od září 2020 do února 2021 a velký zásah tak měla u snoubenců, kteří svatbu plánují
až v tomto roce. I z tohoto důvodu budou nadále probíhat statistická šetření a jejich
vyhodnocení.

*statistického šetření se účastnilo 21 partnerů HKRCB z turistických oblastí Hradecko, Krkonoše, Orlické hory
a Podorlicko a Podkrkonoší.

Finanční prostředky
Kancelář Hradec Králové Region Convention Bureau do kampaně prostřednictvím
Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje vložila celkem 165 958 Kč.
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Web www.micehkregion.com
Na webu byla upravena záložka „Svatby“. Úpravy spočívaly ve výměně fotografií (byly
použity nové fotografie od partnerů), přepsání textu (původní text byl velice strohý
a nevystihoval možnosti, které partneři nabízejí) a vložení odkazu na nový leták Což takhle
svatbu, princi?, který se zaměřuje na svatby na zámcích.
Tuto záložku na webové stránce za sledované období navštívilo 110 unikátních návštěvníků,
zobrazena byla celkem 158krát. V průběhu sledovaného období byla největší návštěvnost
od září 2020 do listopadu 2020, tedy v době, kdy byla spuštěna placená propagace
na sociálních sítích. Nejnavštěvovanějším dnem se stalo úterý 10. listopadu, kdy bylo
zaznamenáno 11 návštěv. Na základě celkového počtu návštěvníků stránek
www.micehkregion.com byla záložka „Svatby“ navštívena každým 44. unikátním
návštěvníkem.
Nové zobrazení záložky „Svatby“ naleznete jako přílohu č. 5.
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Veletrhy
V roce 2020 byla plánována účast na zimním i podzimním svatebním veletrhu Svatební
EXPO v Praze, který patří k největším veletrhům ve svém oboru v České republice. Bohužel
jsme se účastnili pouze zimního termínu, který se konal 31. 1. – 1. 2. 2020, podzimní termín
se pro nepříznivou epidemiologickou situaci přesunul na rok 2021.
Uskutečněného veletrhu se za oba vystavovatelské dny účastnilo 2 321 návštěvníků
a 129 vystavovatelů (vyprodáno). Díky dobrému umístění našeho stánku jsme rozdali všechny
připravené materiály a poradili mnoha snoubencům s výběrem místa. Největší zájem byl
o menší hotely či penziony, které by si mohli pronajmout celé a uskutečnit zde od obřadu
až po večerní zábavu. Dále následovaly zámky, jejichž obliba v posledních letech stoupá.
Snoubenci byli nejčastěji z Prahy a okolí, přejezd do Královéhradeckého kraje jim ve většině
případů nevadil. Stánek navštívilo také cca 20 párů z našeho kraje.
Zimní termín veletrhu, který se měl konat 29. – 30. 1. 2021 byl bohužel opět z důvodu
nepříznivé epidemiologické situace přeložen.
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Brands&Stories
V říjnu proběhl press trip s šéfredaktorkou časopisu Brands&Stories paní Blankou
Bukovskou, který byl zaměřen na svatby na zámcích. Výstupem tohoto dvoudenního tripu,
během kterého jsme navštívili pět zámků, bylo pět stran poutavého textu o zámcích, svatbách,
regionech i naší kanceláři ve čtvrtém vydání časopisu. Díky pečlivé organizaci press tripu
a skvělé komunikaci jsme jako poděkování získali jednu stranu textu zdarma. V prvním
vydání jsme měli grafickou inzerci zaměřenou na svatby.
Časopis vychází čtvrtletně v adresném nákladu 5 000 ks pro B2B segment a představuje
značky, které jsou na trhu mnoho let až staletí. K těmto značkám už se dnes mohou řadit
právě i zámky, které už dávnou nejsou jen turistickým cílem, ale stále více se díky velkým
prostorům zaměřují na pořádání firemních i rodinných akcí. Ve svém portfoliu má časopis
i mnoho kontaktů na svatební agentury, které by mohly se zámky navázat spolupráci.
Některé ze zámků navíc s časopisem navázali vlastní spolupráci na příští rok.
Čtvrté číslo k prolistování online - https://online.fliphtml5.com/ugrav/ckxj/#p=1 – nebo jako
příloha č. 6.
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Leták Což takhle svatbu, princi?
Vzniklý leták, zaměřen na svatby na zámcích, byl vydán v nákladu 25 000 ks. Z toho bylo
rozdistribuováno 24 000 ks na 90 místech po celé České republice, včetně matrik a městských
úřadů. Zbylých 1 000 ks bylo částečně rozdistribuováno na jednotlivé zámky a ponecháno
v archivu HKRCB pro prezentaci na svatebních veletrzích.
Jako podpora k těmto letákům vznikl i citylight ve stejném designu, který byl umístěn
na 10 místech v Praze. Měla zde vzniknout asociace mezi spatřením cityligtu a následně
stejného motivu na X-banneru a letáku na podzimním svatebním veletrhu. Ten se bohužel
neuskutečnil.
Termín distribuce letáků byl stanoven od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Kvůli uzavření
některých distribučních míst z důvodu vládních nařízení jsme se s distribuční firmou
domluvili na zachování celé distribuční sítě do rozebrání celého nákladu letáků. Termín
výlepu citylightů byl 3. – 16. 11. 2020 (s ohledem na termín podzimního svatebního veletrhu
21. -. 22. 11. 2020). Seznam distribučních míst a fotografie naleznete v příloze č. 7 a 8.
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Online inzerce
Tento druh inzerce probíhal na portálu FiremniAkce.cz, kde byl spuštěn kromě standardního
záznamu kanceláře také rotující svatební banner na hlavní stránce a PR článek v sekci
Inspirace. Banner byl spuštěn v období 24. 1. – 8. 3. 2020 a byl opatřen odkazem na náš web.
Celkem banner vidělo 6 582 uživatelů (55 % z celkové návštěvnosti webu za toto období).
PR článek byl publikován 27. 10. 2020. Taktéž byl doplněn odkazem na web, spolu
s kontaktními údaji na kancelář, a pozvánkou na facebookový profil, kde jsme od 3. 9. každý
čtvrtek prezentovali jedno svatební místo a jeho zajímavost. Svatební seriál na Facebooku
běžel do 11. 2. 2021. Článek si přečetlo 420 uživatelů, tedy 20 % z návštěvníků webu
v daném měsíci.
PR článek naleznete v příloze č. 9.
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Sociální sítě
Na základě dohody s jednotlivými partnery vznikla série příspěvku na Facebook
@micehkregion. Všechny příspěvky měly jednotnou grafickou linku pro snadnější asociaci.
Text příspěvku poté vždy odkazoval na nějakou zajímavost z místa, nejlépe na něco, co může
nabídnout pouze tento hotel či zámek apod., a byl vždy doplněn hastagem
#CozTakhleSvatbuPrinci.
Celý svatební seriál měl původně začít již na jaře, ale s ohledem na epidemiologickou situaci
byl přesunut na podzim. První ze série příspěvků byl publikován 3. 9. 2020, a abychom
zvýšili povědomí, byl propagován. Do propagace jsme vložili celkem 3 639 Kč vč. DPH
a trvala od 3. 9. do 30. 11. 2020. Za tu dobu se nám podařilo oslovit přes 72 000 uživatelů,
celkové zobrazení se dokonce vyšplhalo přes 300 000. V přepočtu to znamená, že každá
vynaložená koruna na propagaci příspěvku nám přinesla pozornost 19 uživatelů. Zásah
kampaně je ale vyšší, díky organickému dosahu jednotlivých příspěvků. Za rok 2020 činil
organický dosah 15 840 a za rok 2021 1 565. Celkový dosah je tedy 89 899 uživatelů.
Podobné příspěvky byly vždy zveřejněny i na instagramovém účtu @micehkregion, doplněné
stories, které upozorňovalo na naši účast na veletrhu Svatební EXPO. Účet tohoto veletrhu
nám poté tyto stories sdílel také na jejich profil, což přesně splnilo účel, s jakým jsme tyto
příspěvky na instagram publikovali – zvýšení povědomí a zájmu o náš profil. Zde příspěvky
oslovily 2 020 uživatelů a stories 329 uživatelů.
Ukázky jednotlivých příspěvků naleznete v příloze č. 10.
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Příloha 1: Seznam partnerů v online svatebním katalogu
1. Barešův ranč
2. Centrum Andragogiky
3. Clarion Hotel Špindlerův Mlýn
4. Grund Resort Golf & Ski
5. Harmony Club Hotel
6. Hostinec U Hubálků
7. Hotel Pod Zvičinou
8. Hotel Pošta
9. Hotel Studánka****
10. Hotel U Beránka
11. Hrad Kost
12. Jízdárna Hejtmánkovice
13. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
14. Nový zámek Kostelec nad
Orlicí

15. Parkhotel Skalní Město
16. Penzion Na Faře
17. Penzion Nad Oborou
18. Penzion Za Vodou
19. Petrof Gallery
20. Podorlický skanzen Krňovice
21. Resort sv. František –
Erlebachova a Josefova Bouda
22. Safari Park Resort
23. Spa Resort Tree of Life
24. Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
25. Venclův statek
26. Zámecký resort Dětenice
27. Zámek Častolovice
28. Zámek Karlova Koruna
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Příloha 2: Seznam zámků uvedených v letáku Což takhle svatbu, princi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nový zámek Kostelec nad Orlicí
Zámek Častolovice
Zámek Dětenice
Zámek Doudleby
Zámek Karlova Koruna
Zámek Potštejn
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Příloha 3: Seznam partnerů zapojených do svatebního speciálu na sociálních sítích
1. Petrof Gallery – 10. 9. 2020
2. Jízdárna Hejtmánkovice – 17. 9. 2020
3. Hotel Studánka – 24. 9. 2020
4. Hotel Pod Zvičinou – 1. 10. 2020
5. Zámek Karlova Koruna – 8. 10. 2020
6. Venclův statek – 15. 10. 2020
7. Grund Resort Golf & Ski – 22. 10. 2020
8. Penzion Nad Oborou – 29. 10. 2020
9. Spa Resort Tree of Life – 5. 11. 2020
10. Nový zámek Kostelec nad Orlicí – 12. 11. 2020
11. Hotel Pošta – 19. 11. 2020
12. Penzion Na Faře – 26. 11. 2020
13. Resort sv. František – Erlebachova a Josefova Bouda – 3. 12. 2020
14. Barešův ranč – 10. 12. 2020
15. Zámek Častolovice – 17. 12. 2020
16. Hrad Kost – 7. 1. 2021
17. Skanzen Krňovice – 14. 1. 2021
18. Kozí chlívek – 21. 1. 2020
19. Clarion hotel Špindlerův Mlýn – 28. 1. 2021
20. Muzeum východních Čech v Hradci Králové – 4. 2. 2021
21. Zámek Potštejn – 11. 2. 2021
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Příloha 4: Dotazník
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Příloha 5: Nová záložka "Svatby" na webu www.micehkregion.com
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Příloha 6: Článek Svatby na zámcích v Brands&Stories
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Příloha 7: Seznam distribučních míst letáku Což takhle svatbu, princi?
1. Astronomická věž
2. Cafe Slavia
3. Černé divadlo Praha
4. ČSAD Jablonec nad Nisou
5. Divadlo v Dlouhé
6. Dům kultury Mladá Boleslav
7. Eurocentrum
8. e-zóna Městská knihovna Praha
9. Galerie hl. m. Prahy
10. Galerie Tančící dům
11. IC – knihovna Milovice
12. IC Benátky nad Jizerou
13. IC Benešov
14. IC Beroun
15. IC Brandýs nad Labem
16. IC Český Brod
17. IC Dobřichovice
18. IC Dobříš
19. IC Dolní Počernice
20. IC Hořovice
21. IC Chrudim
22. IC Kladno T.G.M.
23. IC Kolín
24. IC Kralupy nad Vltavou
25. IC Křivoklát
26. IC Kutná Hora
27. IC Magistrát hl. m. Prahy
28. IC Mělník
29. IC Městská knihovna Praha
30. IC Mladá Boleslav
31. IC Národní Památkový Ústav
32. IC Neratovice
33. IC Nymburk
34. IC Pardubice
35. IC Plzeň
36. IC Praha 3
37. IC Praha 5
38. IC Příbram – zámek
39. IC Rakovník
40. IC Rokycany
41. IC Říčany u Prahy
42. IC Sadská
43. IC Sázava
44. IC Sedlčany

45. IC Skalka Mníšek
46. IC Slaný
47. IC Votice
48. IC Vyšehrad
49. Jindřišská věž
50. Kadeřnictví Šarm Růžová Praha
51. Kavárna Dejvického divadla
52. Kavárna Divadla Bez zábradlí
53. Kavárna Divadla pod Palmovkou
54. Kavárna Obecní dům
55. Koleje Strahov
56. Kulturní a společenské centrum
Liberec
57. Kulturní centrum Kamenice
58. Kulturní centrum Novodvorská
59. Kulturní centrum Rakovník
60. Kulturní centrum Zahrada
61. Kulturní dům Chodovská tvrz
62. Masarykova kolej
63. Mělnické kulturní centrum
64. MIC Praha 17
65. MIC Praha 5
66. MK Bistro Quido
67. MK Benešov
68. MK Dejvice
69. MK Rakovník
70. Mořský svět
71. MÚ Benešov
72. MÚ Dobříš
73. MÚ Kralupy
74. MÚ Mníšek pod Brdy
75. MÚ Neratovice
76. MÚ Rakovník
77. MÚ Roztoky u Prahy
78. MÚ Řevnice
79. MÚ Slaný
80. Národní knihovna ČR
81. Novoměstská radnice
82. OÚ Horoměřice
83. OÚ Nelahozeves
84. OÚ Průhonice
85. Pasáž divadla Metro
86. Švandovo divadlo
87. TIC Konopiště
19

88. Tower Park Praha
89. Týnská literární kavárna
90. Vědecká knihovna Liberec
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Příloha 8: Seznam distribučních míst citylightu Což takhle svatbu, princi?
1.
2.
3.
4.
5.

Vítězné náměstí
Vinohradská
Karlovo náměstí
Evropská
Lazarská

6. Sokolovská
7. Václavské náměstí
8. Zborovská
9. Milady Horákové
10. Nábřeží kpt. Jaroše

21

Příloha 9: PR článek na portálu FiremniAkce.cz

22

Příloha 10: Ukázky příspěvků a stories na sociálních sítích
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