TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM SEDLČANY
Zpráva o činnosti 2020

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)
Platnost certifikátu do 9. 9.2021
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)

Informace na autobusovém nádraží
Otvírací doba
Po – Pá 7.30 – 15.00
Jazyková vybavenost zaměstnanců TIC – Aj, Nj, Fj, Šj
zaměstnankyně pravidelně navštěvují jazykové kurzy.
Mystery shopping – provádí Czech Tourism
Hodnocené parametry (základní informace, emoce zákazníka, exteriér + první dojem
zákazníka, pracovník TIC, interiér a vybavenost TIC, značení TIC + otvírací doba)
TIC Sedlčany bylo roce 2020 velice kladně hodnoceno a získalo 85.24%
Shledané chyby – infocentrum není bezbariérové
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Činnost TIC
• Vyhledávání požadovaných informací (neodkazujeme návštěvníky na internet, ale aktivně
vyhledáváme informace a tiskneme)
• Kopírování a skenování dokumentů
• Odesílání e-mailů (služba pro veřejnost)
• Veřejný internet
• Prodej vstupenek na kulturní akce pořádané v KDJS
• Večerní prodej vstupenek v KDJS (cca 2 x týdně)
• 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
• Publikační činnost a další administrativa spojená s touto činností
• Podíl na organizaci akcí pořádaných městem
• Pořizování samostatné fotodokumentace
• Pořizování fotodokumentace pro webové stránky nebo zpravodaj města Radnice
• Sazba zpravodaje města Radnice
• Zahraniční cesty
• Zveřejňování pořádaných akcí (FB, webové stránky)
• Cyklotoulky (propagace Sedlčan a místních akcí na webových stránkách Cyklotoulky)
• Obsluha SMS kanálu
• Další administrativa spojená s vedením TIC
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Statistika návštěvnosti 2020

2020

V návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizového opatření
bylo Turistické informační centrum Sedlčany uzavřeno od 16. 3. 2020 do 27. 4. 2020,
následně od 21. 10. 2020 do 3. 12. 2020 a od 27. 12. 2020 do 31. 12. 2020,
tj. 78 provozních dní TIC.
Tato skutečnost se negativně podepsala na celkové návštěvnosti, která pro tento rok
rapidně poklesla. V období prázdnin nám velkou radost udělal zájem o cestování
po ČR, kdy dokonce návštěvnost vzrostla o 3,2% oproti loňskému roku

•
•
•

Celkový počet návštěvníků TIC oproti loňskému roku poklesl o 51%.
Nárůst návštěvnosti v letních měsících červenec, srpen o 3,2% oproti
loňskému roku.
Počet zahraničních turistů klesl o 75% oproti roku 2019
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Statistika prodejů a výdejů 2020 a statistika prodejů a výdejů za roky 2014 - 2020

Turisté nejvíce požadují propagační materiály, které jsou volně k dispozici nebo kupují
drobné suvenýry jako jsou magnetky, vizitky, propisky, přívěsky, pohledy.
•
•

•

S ohledem na průběh loňského roku je velice uspokojující pokles výnosů
z prodejů o pouhých 14%.
Z důvodu neuskutečnění řady naplánovaných akcí klesl výdej na propagačních
předmětech 43%.

Úspora financí z rozpočtu města na činnost TIC o 62%.
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Činnost TIC v době jeho uzavření
V návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizového opatření bylo Turistické infocentrum Sedlčany uzavřeno 78 provozních dní
16. 3. - 27. 4. 2020
21. 10. - 3. 12. 2020
27. 12. - 31. 12. 2020

Náplň činnosti
•

inventura skladu

•

kompletní a opakovaná dezinfekce a úklid prostor TIC

•

zpracování dat pro analýzu historie CR na Sedlčansku

•

spolupráce na tisku a evidenci dalších brožur

•

spolupráce s Krizovým štábem (výkony v terénu a další)

•

zpracování agendy na požadavky občanů na nákupy nutných potravin, léků, hyg. potřeb a ochranných roušek

•

příprava balíčků pro seniory

•

pracovnice byly zařazeny do týmu, pro případný zástup pracovnic pečovatelské služby (pracovnice byly řádně proškoleny)

•

rozvoz Radnice

•

vzdělávání pracovnic - on line školení od společnosti Rentel

•

Vypracování podkladů pro marketinkovou kampaň – Projektový záměr – Výstavba sportovně rekreační zóny v Luční ulici. ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
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Produkty
Tištěné propagační materiály
na všechny propagační materiály používáme vlastní grafiku, fotografie i texty
•
•
•
•
•
•
•

Periodický měsíčník Radnice
Analýza historie cestovního na Sedlčansku
Naučné stezky – leták s výčtem naučných stezek na Sedlčansku
Ptačí naučná stezka – leták doplněný o kvíz
Analýza historie cestovního ruchu na Sedlčansku
Kapesní kalendáříky 2020
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

PR články
•
•

Pragermoon – pozvánka do města Sedlčany před začátkem turistické sezóny
AdjustArt – prezentace v Průvodci Středočeským krajem 2020
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Propagace města
• Videa
Zpracována videa z akcí Masopust, slavnostního otevření stadionu LAS Taverny, medailonek Městského muzea Sedlčany,
upoutávka na rozsvícení vánočního stromu a 10 videí s názvem Toulky Sedlčanskem – Vše vloženo na Instagram a Youtube,
prezentováno na LED TV v infocentru a muzeu.

• Sociální sítě
Instagram, https://www.instagram.com/mestosedlcany/
V průběhu roku 2020 na Instagramovém profilu Město Sedlčany vzrostl počet sledujících nad 500. Stále
si držíme velice dobrý engagement rate (míra zapojení sledujících – komentáře, like) – 11,41%. Cokoliv
nad 6,5% je považováno za velice nadprůměrné. Na fotografiích je v průměru 62 likes a 2 komentáře.
Tato čísla na profilu stále stoupají s přibývajícím počtem sledujících. To znamená, že se sdílený obsah
lidem líbí a baví je náš profil sledovat.
Pod námi používaným hashtagem #sedlcansko je již přes 500 příspěvků a stále roste počet uživatelů,
kteří tento hashtag pod fotografie z našeho kraje používají. Roste nám tedy komunita uživatelů, kteří
i na svých profilech sdílejí fotografie z okolí města Sedlčany a tak rozšiřují jeho jméno. Některé z těchto
příspěvků byly přesdíleny i k nám na profil.
Letošní rok byl ve znamení velkých omezení, což vyplývá z obsahu fotogalerie, kde se objevují fotografie
hlavně přírody, okolí města a zajímavých míst Sedlčanska.
Velký ohlas měly videa na IGTV. Především seriál Toulky Sedlčanskem získal velice kladné ohlasy a i v
poměru zhlédnutí/počet sledujících si vedl velice dobře.

Facebook – 1001 sledujících, FB: Informační centrum Sedlčany
Youtube – vloženo 14 videí, https://www.youtube.com/channel/UCrS6BTzXEGLKBc-vCIgHHZw
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Akce pořádané v Sedlčanech, zahraniční spolupráce a veletrhy

Z důvodů šíření pandemie COVID 19 nebyla uskutečněna řada plánovaných akcí a činností
V roce 2020 se TIC účastnilo těchto akcí
Masopust
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného atletického stadionu LAS Taverny
Toulava dětem – charitativní jízda Toulavou
Orvieto – štafetová pouť z Prahy do italského Orvieta (pouť proběhla pouze na území ČR)
•
Zapojili jsme se do projektu "Nevhazovat letáky"
v informačním centru jsou k dispozici samolepky, které si lidé mohou nalepit na schránku. Pomůžeme
tím bojovat proti neekologickému tisku a velké distribuci letáků v České republice.

• Plánovaná zahraniční cesta do Taverny byla zrušena
Spolek přátel Taverny zaslal na radnici do Taveren balíček roušek, které ušily členky asociace

• EKIDEN 2020 – tradiční štafetový běh byl zrušen
•

Valná hromada Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí byla zrušena

•

Holiday World Praha
Aktivní účast na stánku Toulavy
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Plány na příští rok
•

Geolokační hra „Skryté příběhy“ – hra je rozmístěna po celé ČR. Každá trasa je samostatnou minihrou. Rodina si stáhne trasu do mobilu, aby měla mapu a herní
instrukce k dispozici off-line. Následně na připravené trase sleduje příběh prezentovaný audiem a plní úkoly, které jsou provázeny terénem a zde přítomnými
reáliemi. Cílová skupina – rodiny s dětmi od 6 do 13 let, 1,6 milionu rodin v celé ČR, 78% rodin výletuje pravidelně.

•

Nová brožura (osobnosti, po kterých jsou pojmenována veřejná prostranství v Sedlčanech)

•

V příštím roce oslaví TIC (původně RIS) 30 let od zahájení provozu – plánujeme vydat výroční sběratelskou známku či vizitku

•

Zavést platební terminál na prodej suvenýrů

•

Vybudování zázemí pro turisty před TIC (lavička se stojanem na kola, viz. vizualizace)

•

Zaměřit se na výběr reklamních předmětů, resp. dodavatelů, kteří respektují udržitelný rozvoj (např. recyklovatelné materiály), a to v souladu se schváleným
rozpočtem

•

Rozšíření prodeje regionálních produktů

•

Využít vypsané dotační možnosti

•

Pomoc při rozvozu Radnice domácnostem
(předpokládaná úspora cca 6 500,00 Kč/měsíc)
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SWOT analýza atraktivity města pro turisty i místní obyvatele
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Rok 2020 neproběhl zrovna podle našich představ.
Řada akcí na které jsme se těšily, byla zrušena.
Turistické informační centrum bylo zavřené 78 dní.
Potěšili nás ale návštěvníci, kteří k nám v létě zavítali v hojném
počtu.
Tržby za prodej suvenýrů se takřka vyrovnaly předešlému roku,
přestože celková návštěvnost zaostávala.
Z plánovaného rozpočtu 819 tis. Kč jsme ušetřily 509 tis. Kč
Máme hodně elánu do dalšího roku, který doufáme bude bez
větších omezení a bude možno zrealizovat všechny naplánované
akce, ať už kulturní či sportovní.
V novém roce přejeme hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Pro nás si přejeme infocentrum plné turistů.

za TIC M. Křivská
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