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Městský úřad Sedlčany

Certifikace
A.T.I.C. — jednotná klasifikace informačních center České republiky. Klasifikační třída B.
Výsledkem procesu certifikace je udělení certifikátu, který dokládá, že příslušné TIC disponuje deklarovaným rozsahem služeb a činností, vč. technického
zázemí k jejich poskytování (viz. Standardy poskytovaných služeb turistických informačních center v ČR a jejich certifikace)

Otvírací doba TIC

Po, Stř 7.30 – 17.00
Út, Čt, Pá 7.30 – 16.00
So, Ne 9.00 – 16.00
(listopad – duben zavřeno v neděli)

Zaměstnankyně se účastní večerního prodeje vstupenek v KDJS — v průměru 100 představení /rok

V prosinci 2019 byla otevřena nová pobočka TIC na autobusovém nádraží, otvírací doba Po — Pá 7.30 — 15.00
Jazyková vybavenost zaměstnanců TIC Aj, Nj, Fj, Šj — zaměstnankyně pravidelně navštěvují jazykové kurzy.

Vize Turistického informačního centra v Sedlčanech
Naším cílem je, aby se u nás návštěvník cítil spokojeně, odnášel si nadstandartní a ověřené informace o službách spojených s cestovním ruchem na Sedlčansku
a vždy se k nám i rád vracel. Samozřejmostí je milý, vstřícný a usměvavý personál, který odhadne individuální potřeby každého návštěvníka. Vytvářet a zajistit
dostatek propagačních materiálů, široký sortiment upomínkových předmětů a regionálních produktů. Turistické informační centrum v Sedlčanech chce rozvíjet
spolupráci se subjekty podnikajícími v cestovním v cestovním ruchu a posílit jejich propagaci.
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Činnost TIC
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhledávání požadovaných informací (neodkazujeme návštěvníky na internet, ale aktivně vyhledáváme informace a tiskneme)
Kopírování a skenování dokumentů
Prodej suvenýrů, informačních a propagačních materiálů
Odesílání e-mailů (služba pro veřejnost)
Veřejný internet
Prodej vstupenek na kulturní akce pořádané v KDJS
Večerní prodej vstupenek v KDJS (cca 3 x týdně v divadelní sezoně)
Telefonická komunikace (v průměru 30 telefonických dotazů za den)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsluha informační světelné tabule
Aktualizace databází (ubytování, kempy, restaurace, turistické cíle)
Aktualizace webových stránek města
Tvorba programu na míru
Tvorba propagačních materiálů
Účast na akcích pořádaných městem
Pořizování fotodokumentace pro webové stránky nebo zpravodaj města Radnice
Sazba zpravodaje města Radnice
Zahraniční cesty
Zveřejňování pořádaných akcí ( FB, webové stránky, Instagram)
Cyklotoulky (propagace Sedlčan a místních akcí na webových stránkách Cyklotoulky )
Obsluha SMS kanálu
Další administrativa spojená s vedením TIC
Vyhledávání historických podkladů pro analýzy cestovního ruchu
Dohled nad dodržováním provozního řádu terminálu
Pravidelný úklid na TIC i terminálu
Na pracovišti TIC je vykonávána studentská praxe
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Statistika návštěvnosti 2019
2019

• Celkový počet návštěvníků TIC se téměř nezměnil, oproti
loňskému roku 2018 poklesl o 0,4%.
• Počet turistů oproti loňskému roku 2018 vzrostl o 51%
• Lidé stále více využívají online rezervací a následně
koupě vstupenek přes internet nebo jen online rezervaci
a následnou koupi v TIC (tudíž navštíví TIC pouze
jednou). Tento fakt vysvětluje pokles návštěvnosti
za účelem nákupu vstupenek o 33%
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Statistika prodejů a výdejů 2019 a statistika prodejů a výdejů za roky 2014 — 2019

Tržby za suvenýry oproti loňskému roku 2018 vzrostly o 14 %
a výdej za propagační materiály o 11%
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Nové produkty pro rok 2019
Tištěné propagační materiály
•
•
•
•
•
•
•

Periodický měsíčník Radnice — od 1/1/2019 nový design
Prohlídkový okruh městem Sedlčany — spolupráce s muzeem — digitalizace brožury pomocí QR kódu do chytrých
telefonů s OS Android, Apple
Program ROSA 2019
Brožura Stopou dějin Sedlčanky
Upgrade letáčku Želva Růža
Kapesní kalendáříky 2019
Spolupráce s agenturou Adjust Art — leták Sedlčany a okolí — výhoda: distribuce v Praze a infocentrech
Středočeského kraje

Sezónní tištěné materiály
•
•
•
•
•
•

Koupání
Plavba vorem
Seznam plesů
Kam s dětmi o prázdninách
Jízdní řády
Tipy na výlety

Rozšíření prodeje
•
•

Regionální produkt vinuté perle
Sběratelská pamětní mince města Sedlčany
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Propagace města
• PR články
MF Dnes (příloha o Toulavě) — pozvánka do města Sedlčany
Pragermoon — tipy na výlet
AdjustArt – prezentace v Průvodci Středočeským krajem 2019
Cesty s městy, PB Deník — pozvánka do města Sedlčany společně s inzercí muzea, KDJS, Častoboře a SAS
• Sociální sítě
Facebook — (920 sledujících, stránky v průměru každou svojí událostí osloví 1875 osob)
Youtube — (vloženo 9 videí)
Instagram — Do konce roku 2018 jsme získali 191 sledujících. Máme vysokou aktivitu u každé fotky.
Engagement na účtu je cca 27%, což je hodně vysoko nad průměrem instagramu (6 — 10%). To znamená, že se lidem fotky líbí
a reagují na sdílený obsah. Dle statistik je cca 60% sledujících ze Sedlčanska)

• Videa
Zpracováno 10 krátkých videí, sloužících k prezentaci města — vloženy na Youtube, prezentovány na LED TV v infocentru, muzeu, používají
se jako prezentace města v KDJS při zahájení různých akcí (např. Setkání poskytovatelů soc. služeb)

• Získání dotace na podporu TIC — pořízení nového objektivu a 2ks venkovních plakátovacích
tabulí — zajištění lepší prezentace
Městský úřad Sedlčany

Zahraniční spolupráce a veletrhy

• Zajišťování logistiky, programu a tlumočení v rámci spolupráce mezi Asociací přátel Sedlčan a Asociací
přátel Taverny
říjen 2019 — Francie/Taverny — tradiční účast studentů GOA na běhu EKIDEN ve městě Taverny (ze strany TIC celková organizace, tlumočení)

listopad 2019 — návštěva francouzské delegace za účelem projednání další spolupráce (příprava programu pro francouzskou delegaci,
tlumočení)

• Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí
duben 2019 — účast na valné hromadě v Bärnau
ze strany TIC korespondence, organizace, překlad
pomoc při tvorbě propagačních materiálů (výroční turistická známka, letáky, webové stránky, kalendář akcí)

• Regiontour Brno
TIC Sedlčany vystavovalo ve společném stánku A.T.I.C. — téma regionální produkty (spolupráce s firmami Zemanka, Lobkowicz, Medové pečivo
— manželé Hejhalovi, kteří dodali propagační materiály a ochutnávku regionálních produktů

• Holiday World Praha
Aktivní účast na stánku Toulavy
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Akce pořádané v Sedlčanech

Vytváření zázemí v prostorách TIC
• ROSA (červen 2019)
• Orvieto — štafetová pouť z Prahy do italského Orvieta (květen 2019)
• 24. 10. 2019 — Den Turistických informačních center
• Rozsvěcování vánočního stromu, rekord, den pro dětskou knihu
(listopad 2019)

Spolupráce při ostatních akcích
• Oslavy — 125 let od založení železnice Olbramovice — Sedlčany (propagační stánek na vlakovém nádraží)

• 17. Listopad — Happaning — spoluúčast při organizaci akce
• Odměňování reprezentantů města Sedlčany (prosinec 2019)
Městský úřad Sedlčany

Plány na příští rok

• Letáček Naučné stezky na Sedlčansku

• Instagram (v provozu od prosince 2019) — zvýšit frekvenci příspěvků a stories. Více zapojit lidi do tvorby
obsahu. Cílem je překonat tisíc sledujících a udržet aktivitu na profilu.
• Rozšíření prodeje regionálních produktů
• Zaměřit se na výběr reklamních předmětů, resp. dodavatelů, kteří respektují udržitelný rozvoj
(např. recyklovatelné materiály), a to v souladu se schváleným rozpočtem
• Využít vypsané dotační možnosti
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SWOT analýza atraktivity města pro turisty i místní obyvatele
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