Statistické šetření
Hradec Králové Region Convention Bureau
první pololetí 2021
Hradec Králové Region Convention Bureau seskupil data o firemních akcích, svatbách
a filmech za první pololetí roku 2021 v Královéhradeckém kraji. Sběr dat kancelář provádí
od roku 2019 a snaží se tak mapovat trendy a slabá i silná místa na poli kongresové turistiky
nebo svateb. Nově se také sbírala data o trvale udržitelném cestovním ruchu, abychom měli
povědomí o tom, jak jsou partneři HKRCB připraveni a vybaveni v rámci úspory energií, třídění
odpadu nebo osvěty svých klientů.
Firemní akce
V prvním kvartálu se kvůli opatřením souvisejících s nemocí Covid-19 uskutečnilo pouhých
6 % firemních akcí, zbylých 94 % proběhlo ve druhém čtvrtletí. V polovině případů se jednalo
o akce do 30 osob, druhou nejčastější skupinou byli skupiny do 10 osob (23 %). Více než
třičtvrtě všech konaných akcí byly pouze jednodenní, bez přenocování. Dva a více dny pak akce
trvaly ve 20 % případů.
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Svatby
Všechny svatby zaznamenané partnery HKRCB proběhly ve druhém čtvrtletí a na žádné nebylo
více než 70 osob. V 57 % případů se jednalo pouze o hostinu, obřad proběhl ve 29 % a 14 %
svateb využilo kombinace obřad + hostina + přespání u jednoho poskytovatele.
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Film
Za první pololetí se u MICE partnerů natáčel jeden film. Žádné další služby (občerstvení,
přespání) filmaři nevyužili.
Trvale udržitelný cestovní ruch
Více než dvě třetiny hotelů a dalších kongresových subjektů nemá vyřešen systém úspory vody
(kohoutky, WC, pračky, myčky). O poznání lépe je na tom situace ohledně třídění odpadu,
kterým se zabývá 89 % partnerů. Obecně v Královéhradeckém kraji je v tomto ohledu ještě co
vylepšovat.
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