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Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky.  



O PRODUKTE

Grófske cesty ako produkt cestovného ruchu 



O PRODUKTE

• Tematické cesty Pálffy route (historical/natural) a Esterházy route (historical/
natural), sú produktom cestovného ruchu. Ide o kultúrno-poznávací produkt, 
ktorým chce Slovenský dom Centrope prispieť k rozvoju turizmu na Slovensku. 

• Obe cesty sú nezávislé a možno ich absolvovať v akomkoľvek poradí, pričom 
návštevník môže začať kdekoľvek. 

• Tematickú cestu možno absolvovať ako celok, alebo navštíviť len vybrané 
miesta a pamiatky. Rovnako sa dájú cesty absolvovať počas jedného pobytu - 
okruh trvajúci niekoľko dní, alebo viacerými jednotlivými návštevami v priebehu 
dlhšieho obdobia. 

• Medzi hlavné trhy z geografického hľadiska sú považované Rakúsko, 
Maďarsko, Česká republika a Slovensko. To musí byť zohľadnené pri 
poskytovaných informáciách všetkými kanálmi.  



VÝCHODISKÁ

Z čoho vychádzame pri tvorbe komunikačnej stratégie?



VÝCHODISKÁ
• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SVET 

• Za posledných 50 rokov zaznamenal cestovný ruch silný nárast, pričom v roku 2012 prekonali 
príjazdy medzinárodného cestovného ruchu (CR) prvýkrát v histórii hranicu jednej miliardy 
cestujúcich.  

• Zvyšovanie počtu cestujúcich bude aj v 21. storočí pokračovať. Predikcia UNWTO hovorí, že do roku 
2020 celosvetová účasť na cestovnom ruchu dosiahne úroveň 1,6 miliardy a výdavky spojené s 
cestovným ruchom (bez nákladov na dopravu) sú odhadované na 2 bilióny USD.  

• Najnavštevovanejšou destináciou CR zostane Európa s odhadovaným počtom cestujúcich 717 mil. 
(2020) a zároveň bude najsilnejším zdrojovým trhom (46,7% podiel). Prosperujúcimi regiónmi sa 
stanú východná Ázia a Pacifik.  

• Kľúčovú úlohu v medzinárodnom cestovnom ruchu bude zohrávať cestovanie v rámci domáceho 
regiónu. Nastupujúcim hlavným trendom, ktorý sa už prejavil v Európe, Severnej Amerike a Ázii, je 
preferencia kratšej dovolenky viackrát do roka pred jednou dlhou hlavnou dovolenkou. Rastúce 
počty cestujúcich vo veku nad 50 rokov v Európe, Severnej Amerike a Japonsku budú silným 
pozitívom pre medzinárodný cestovný ruch. Dôležitým produktom na trhu zostanú rodinné 
dovolenky, zvýši sa záujem o dovolenky pre dôchodcov a slobodných.



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SVET 

• Podľa výsledkov výskumnej štúdie Eurobarometer realizovanej v januári 2013 
v 27 členských štátoch EÚ a v 7 ďalších krajinách, ako najčastejší motív pre 
cestovanie uviedli účastníci prieskumu dovolenku pri mori, návštevu rodiny, 
priateľov a známych, ďalej výlety za prírodnými krásami a za kultúrou. 

• Pri rozhodovaní sa o dovolenkovej destinácii najsilnejšie vplývali odporúčania 
známych, odporúčania pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných 
agentúr. 

• Za kľúčový faktor pri rozhodovaní sa o návrate do destinácie považujú 
pôsobivé prírodné scenérie a počasie, kvalitu ubytovacích služieb, prijateľnú 
cenovú úroveň, kultúrne a historické pamätihodnosti a pocit, že sú v danej 
krajine vítaní.



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SVET 

• Čoraz vyšší vplyv v cestovnom ruchu získavajú sociálne médiá. 
Takmer každý druhý Európan je členom komunity nejakej sociálnej 
siete a 14 % z nich využíva dané sociálne médium ako zdroj 
informácií pre plánovanie a realizáciu svojej cesty. Podľa 
prieskumu UNWTO, realizovanom medzi národnými organizáciami 
cestovného ruchu z celého sveta, 60 % respondentov využíva ako 
hlavný prostriedok propagácie vlastnú internetovú stránku. 

• Viac ako polovica respondentov realizovala rezerváciu dovolenky 
predovšetkým prostredníctvom internetu. Zároveň vzrástol záujem 
aj o kúpu dovolenky formou balíčkov služieb.



VÝCHODISKÁ
• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - EURÓPA 

• V posledných rokoch sa pozornosť presunula od čisto kvantitatívneho rastu dopytu po 
cestovnom ruchu smerom ku kvalitatívnej zmene povahy tohto dopytu. Existuje niekoľko 
dôkazov, ktoré ukazujú, že kultúrny cestovný ruch je čoraz dôležitejší segment celkového trhu 
cestovného ruchu. 

• Kultúrny cestovný ruch je v zásade o cestách. Nielen preto, že turisti podľa definície cestujú za 
kultúrou, ale aj preto, že samotná kultúra je cesta – cesta objavovania a sebarealizácie. 
Kultúrne cesty môžu pôsobiť ako duchovné dobíjacie stanice, priestory na stretnutia a 
priestory dôvery. 

• Hoci kultúrne cesty existovali v mnohých formách po stáročia, ako koncept sa vyvinuli 
pomerne nedávno. Teraz sa stávajú čoraz atraktívnejšími nielen pre turistov tým, že umožňujú 
návštevu viacerých destinácií, ktoré zdieľajú rovnakú tému, ale aj pre manažérov lokalít, 
pretože predstavujú inovatívnu koncepciu regionálnej alebo nadnárodnej výmeny poznatkov, 
trvalo udržateľný cestovný ruch, spoločné hospodárske výhody a sociálnu súdržnosť. Zároveň 
majú veľký potenciál pre úspešnú propagáciu a marketing cestovného ruchu.

Zdroj: European Institut of Cultural Routes, Council of Europe 



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - EURÓPA 

• Kultúrny cestovný ruch je v mnohých krajinách a regiónoch 
považovaný za veľmi žiaduci trh, pretože je to vo všeobecnosti 
cestovný ruch s vysokými výdavkami, ktorý sa zvyčajne 
uskutočňuje vysoko vzdelanými jednotlivcami a stimuluje 
kultúrne aktivity v destinácii. 

• Rast dopytu v oblasti kultúrneho cestovného ruchu tiež 
podnietil rozvoj mnohých nových kultúrnych atrakcií a 
marketingových stratégií v oblasti kultúrneho cestovného 
ruchu, keďže rôzne krajiny a regióny súťažia o podiel na tomto 
lukratívnom trhu.

Zdroj: European Institut of Cultural Routes, Council of Europe 



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - EURÓPA 

• Európa je kľúčovou kultúrnou destináciou cestovného ruchu vďaka 
neporovnateľnému kultúrnemu dedičstvu, ktoré zahŕňa múzeá, divadlá, 
archeologické lokality, historické mestá, priemyselné lokality, ako aj hudbu a 
gastronómiu.  

• Odhaduje sa, že kultúrna turistika predstavuje 40 % celkového európskeho 
cestovného ruchu - 4 z 10 turistov si vyberajú svoj cieľ podľa jeho kultúrnej 
ponuky. 

• Kultúrne cesty ukázali obrovský potenciál pre generovanie ziskov malých 
podnikov, čím môžu výrazne prispieť k miestnym ekonomikám a 
spoločnostiam, pretože pracujú na udržateľnom a etickom modeli. Stavajú 
pritom na miestnych vedomostiach a zručnostiach a často propagujú menej 
známe destinácie. Napríklad 90% kultúrnych trás vedie cez vidiecke oblasti.
Zdroj: European Institut of Cultural Routes, Council of Europe 



VÝCHODISKÁ

• HUSTOTA KULTÚRNYCH SIETÍ V JEDNOTLIVÝCH 
KRAJINÁCH

Zdroj: European Institut of Cultural Routes, Council of Europe 



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SLOVENSKO 

• Prvýkrát v histórii prekonala návštevnosť Slovenska hranicu piatich miliónov 
turistov. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR totiž za celý rok 2016 
dovolenkovalo na Slovensku 5,023 milióna hostí. V porovnaní s rokom 2015 to 
znamená nárast o 16 %. 

• Slovákom patrí podiel 60 % zo všetkých návštevníkov, keď takmer 3 milióny si za 
cieľ svojho oddychu vybrali práve domácu krajinu. V porovnaní s rokom 2015 to 
predstavuje nárast o takmer 15 %. Domáci turisti dovolenkovali na Slovensku v 
priemere štyri dni a najviac navštevovali Žilinský kraj. 

• Najviac návštevníkov prišlo vlani na Slovensko z Českej republiky, nasledovali turisti 
z Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Maďarska či Rakúska.  Zaujímavý je aj nárast 
turistov z Izraela. Celkovo návštevníci na Slovensku strávili aj rekordný počet 
prenocovaní, keď ubytovacie zariadenia zaznamenali viac ako 14 miliónov nocí.
Zdroj: ŠÚ SR, 2017 



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SLOVENSKO 

• Súčasný stav domáceho CR na Slovensku je okrem všeobecných vplyvov na vnútorný 
CR Slovenska ovplyvnený najmä ponukou produktov CR a pomerom ceny ku kvalite na 
jednej strane a životnou úrovňou a zmenami v spotrebiteľskom správaní rezidentov na 
strane druhej.  

• V poslednom období vzrástla aj miera rizika chudoby a za posledných 5 rokov sa zvýšila 
aj miera nezamestnanosti, pričom v súčasnosti je bez práce takmer 400 tisíc Slovákov, 
pre ktorých sa dovolenka stáva luxusným statkom. K oslabeniu domáceho CR prispieva 
aj fakt, že približne 400 tisíc Slovákov pracuje trvalo v zahraničí a v domácom dopyte tak 
chýba výrazná časť populácie. 

• Na základe prieskumov dovolenkový pobyt väčšiny obyvateľov Slovenska (78 %) trvá 
najčastejšie v rozmedzí jedného týždňa (t.j. 1-7 dní) a najmä v letných mesiacoch. 
Domácu krajinu si ako cieľovú dovolenkovú destináciu vyberajú minimálne raz v roku, 
pričom väčšina z nich (58 %) dovolenkuje v jednotlivých regiónoch Slovenska viackrát 
počas roka. 
Zdroj: ŠÚ SR, 2017 



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SLOVENSKO 

• Najsilnejším motívom účasti rezidentov na domácom CR je pobyt na horách a 
to najmä v lete. Často tiež trávia domácu dovolenku poznávaním pamiatok a 
histórie, pobytom pri vode, lyžovačkou a medzi obľúbené patria takisto aj 
kúpeľné a wellness pobyty. 

• Najvyhľadávanejšou a najatraktívnejšou destináciou rezidentov v rámci 
Slovenska sú jednoznačne Vysoké Tatry (57 %). V centre ich záujmu sú okrem 
toho najmä regióny Liptov, Orava a Spiš. Pri výbere cieľového miesta 
domáceho dovolenkového pobytu sa rezidenti riadia predovšetkým 
informáciami získanými na internete (78 %).  

• Druhým najčastejším informačným kanálom a relevantným zdrojom informácií 
sú odporúčania známych. Ako hlavné faktory ovplyvňujúce konečný výber 
dovolenky charakterizujú najmä cenu, ďalej kvalitu a tiež dopravnú dostupnosť.
Zdroj: ŠÚ SR, 2017 



VÝCHODISKÁ

• TRENDY V CESTOVNOM RUCHU - SLOVENSKO 

• Sedem z desiatich Slovákov si môže dovoliť dovolenky, niektorí aj viackrát do 
roka. Preferujú pritom pobyty v zahraničí a to aspoň na desať dní a ubytovanie v 
hoteli. Viac ako polovica dovolenkujúcich sa s výdavkami zmestí do sumy 600 
eur za osobu. 

• Viac ako 70 % ľudí si hradí dovolenky výlučne z vlastných úspor.  
13 % respondentov dovolenku radšej odloží a vyberie sa na ňu až vtedy, keď si 
na ňu našetria. 

• Ak si Slováci majú možnosť vybrať, či dovolenkovať v zahraničí, alebo v rámci 
tuzemského pobytu, siedmi z desiatich si zvolia zahraničie. Ľudia na Slovensku 
míňajú najviac peňazí na spoločné výlety, potom sú to posedenia v reštaurácii 
alebo bare a ako tretie v poradí skončili výdavky na darčeky pre priateľov.
Zdroj: STEM/MARK, 2017 



VÝCHODISKÁ

• NÁVŠTEVNÍCI V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH 
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VÝCHODISKÁ

• NÁVŠTEVNÍCI V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH 
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• NÁVŠTEVNÍCI V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH 
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• NÁVŠTEVNÍCI V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH 
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VÝCHODISKÁ
• TYPY NÁVŠTEVNÍKOV 

• Návštevník zameraný na poznávanie – účastník cestovného ruchu zaradený do tohto segmentu vyhľadáva 
aktivity spojené s poznávaním a návštevou kultúrno-historických pamiatok, pamätných miest, UNESCO 
pamiatok, ako aj centier spojených s prezentáciou kultúry a histórie národa (múzea, galérie, divadla, hrady, 
zámky, kaštiele a pod.). Keďže jeho cieľom je spoznať a zažiť čo najviac, uprednostňuje skôr poznávacie a 
putovné dovolenkové ponuky.  

• Aktívny návštevník – uprednostňuje aktívne trávenie dovolenky spojené s pobytom na horách, v prírode a pri 
vode.  

• Mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku– do toho segmentu patria návštevníci, ktorí sú slobodní, bez 
záväzkov a majú ambíciu cestovať, spoznávať a učiť sa. Zaujímajú sa o šport, najnovšiu módu, hudbu, filmy, 
nové technológie, počítače, mobily, internet. Chcú byť „in“. Vyhľadávajú zábavu, vzrušenie a „adrenalín“. Sú 
otvorení, prístupní, ovplyvniteľní. Sledujú trendy a rýchlo reagujú na zmeny. Je to budúca generácia účastníkov 
DCR. Klientela vhodná na formovanie návykov s opakovaným cestovaním po Slovensku.  

• Seniori - segment návštevníkov vhodný na obsadzovanie do mimosezónnych období s rastom disponibilných 
príjmov a zvyšujúcim sa fondom voľného času. 

• Školská mládež (ZŠ, SŠ) – tento segment môžeme klasifikovať ako mládež, ktorá cestuje zväčša v súvislosti 
s ich povinnou školskou dochádzkou (exkurzie, výlety, letné tábory a pod.).
Zdroj: ŠÚ SR, 2017 



KOMUNIKAČNÉ CIELE

Čo chceme komunikáciou dosiahnuť?



KOMUNIKAČNÉ CIELE

• BUDOVANIE ZNALOSTI ZNAČKY 

• Obe cesty: Pálffy route aj Esterházy route sú novou značkou. Hoci sú 
historicky názvy oboch rodov známe, našou úlohou je budovať znalosť 
slovného spojenia rodov s výrazom “route,” čiže cesta, v kontexte ochrany a 
rozvoja nášho prírodného a kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. 

• Okrem budovania znalosti značky Pálffy route a Esterházy route, musíme 
podporiť znalosť odlíšenia týchto dvoch ciest aj tematicky so slovnými 
spojeniami “historical” (historická časť cesty) a “natural” (prírodná časť cesty). 

• Našim cieľom je využiť spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo pri tvorbe 
novej destinácie CR a spoločných produktov, tematických chodníkov pod 
značkou Odkaz šľachtických rodov, ako prostriedku ekonomického 
zhodnotenia spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. 



KOMUNIKAČNÉ CIELE

• ODLÍŠENIE PRODUKTU 

• V oblasti cestovného ruchu je pretlak komunikácie jednotlivých produktov a citeľná 
konkurenčná súťaž jednotlivých organizácií, ktoré v ňom podnikajú. Je veľmi 
dôležité odlíšiť produkt grófske cesty od ostatných konkurenčných produktov, a to 
vytvorením silnej značky a budovaním pozitívneho imidžu.  

• Základom je ponúknuť kvalitný produkt a v komunikácii zasiahnuť cieľovú skupinu - 
konzumentov cestovného ruchu. Komunikačné posolstvo sa nesmie stratiť v 
záplave konkurenčných kampaní. Preto aj samotná komunikácia musí byť 
kreatívna, nápaditá a obsahovo prisposobená typu média, ktoré využívame ako 
komunikačný kanál. 

• Odporúčame využiť na komunikáciu produktu ambasádora, najlepšie priameho 
potomka jedného z rodov, ktorý by bol sám o sebe zaujímavou atraktivitou a 
ponúkol by médiám príbeh. Produkt by tak “ožil” aj vďaka osobe, ktorá stelesňuje 
jeden z rodov a reprezentuje jeho históriu. 



KOMUNIKAČNÉ CIELE

• VYTVORENIE DOPYTU PO PRODUKTE 

• Komunikáciou oboch ciest ako celku, s tematickými odlišnosťami ich 
historickej a prírodnej časti, chceme vzbudiť záujem cieľových skupín o 
tento druh produktu cestovného ruchu. 

• Našim cieľom je prezentovať cesty ako atraktívny poznávací a zároveň 
relaxačný balík s edukatívnym bonusom, ktorý Pállfy aj Esterházy route 
obsahuje. 

• V komunikácii odporúčame vyzdvihovať jedinečnosť tohto typu produktu 
v oblasti cestovného ruchu a využívať výnimočnosť jednotlivých atraktivít 
ciest na vytváranie zaujímavého obsahu, ktorý bude obsahovo “šitý na 
mieru” pre médiá, ktoré konzumujú naše cieľové skupiny.



SWOT ANALÝZA

Analýza silných a slabých stránok komunikácie



SWOT ANALÝZA

• SILNÉ STRÁNKY / KOMUNIKAČNÉ VÝHODY 

• jedinečnosť grófskych/tematických ciest ako produktu cestovného ruchu na 
Slovensku 

• atraktívnosť tohto typu produktu z hľadiska kultúry a histórie 

• znalosť rodov Esterházy a Pálffy ako značky 

• zaujímavé zastávky tematických ciest, ktoré je možné komunikovať aj samostatne, 
no zároveň ako súčasť cesty ako celku 

• obsahová rôznorodosť pri komunikácii (môžeme komunikovať cesty 
prostredníctvom kultúrnych pamiatok, aktivít členov oboch rodov, módy, 
gastronómie, tradícií, zvykov, vzťahov v rodinách oboch rodov, atď.) 

• vizuálna atraktívnosť produktu pre video a fotografické spracovanie v komunikácii



SWOT ANALÝZA

• SLABÉ STRÁNKY / KOMUNIKAČNÉ NEVÝHODY 

• množstvo produktov komunikovaných v oblasti cestovného ruchu 

• presýtenosť témami v oblasti cestovného ruchu v médiách počas sezóny 

• rovnaká cieľová skupina/rovnakí konzumenti cestovného ruchu ako pri 
iných produktoch v tejto oblasti 

• totožné komunikačné kanály pre grófske cesty aj pre iné produkty 
cestovného ruchu 

• rovnaké médiá, ktoré konzumuje naša cieľová skupina v porovnaní s 
ostatnými produktami cestovného ruchu



SWOT ANALÝZA

• PRÍLEŽITOSTI / KOMUNIKAČNÉ PRÍLEŽITOSTI 

• zaujať cieľovú skupinu netradičným spracovaním a prezentáciou obsahu 
produktu grófske cesty 

• odlíšiť sa v komunikácii od iných produktov cestovného ruchu 

• využívať na komunikáciu nové médiá a vhodne ich kombinovať s tradičnými  

• vytvárať mediálne partnerstvá pre komunikáciu produktu 

• budovať PR produktu, pracovať s novinármi, ktorí sa venujú spracovaniu tém o 
cestovaní a turistike 

• využiť na komunikáciu pozitívne skúsenosti turistov s produktom grófske cesty



SWOT ANALÝZA

• OHROZENIA / KOMUNIKAČNÉ OHROZENIA 

• negatívne skúsenosti turistov s produktom grófske cesty 

• rozdielne očakávania/predstavy klientov o produkte (skvelé 
PR, marketing, reklama) vs. realita (reálny zážitok po kúpe 
produktu, prípadná zlá cestovateľská skúsenosť) 

• potenciálne negatívne PR na sociálnych sieťach a strata 
kontroly komunikácie v tomto prostredí 

• nesprávny výber komunikačných kanálov a médií na 
propagáciu produktu



CIEĽOVÉ SKUPINY 

Na koho ideme komunikovať?



• Pri kreovaní cieľových skupín 
vychádzame z dát Národného 
prieskumu MML–TGI®,


• Tento kontinuálny multiklientský 
prieskum spotrebného správania, 
mediálnej konzumácie a životného 
štýlu realizuje od roku 1997 agentúra 
MEDIAN SK


• Prieskum je realizovaný každoročne 
na vzorke 8 000 respondentov na 
Slovensku a výsledky sú 
aktualizované každé tri mesiace


• Posledný zber dát: MML-TGI 
rozšírené dáta SR 4.kvartál 2016 - 
1.kvartál 2017 (19.9.2016 - 2.4.2017)

PRIESKUM  
MML-TGI



POHLAVIE 

• Každý druhý obyvateľ Slovenska je konzumentom 
cestovného ruchu, približne v rovnakom pomere muži i 
ženy. 



VEK

• Našou hlavnou cieľovou skupinou sú ľudia vo veku 30 - 
39 rokov. 

• Rovnako významnou cieľovkou sú ľudia vo veku 20-29 
rokov a 40-59 rokov.



VZDELANIE

• Hlavnou cieľovou skupinou sú vysokoškolsky vzdelaní 
ľudia.  

• Cieľovou skupinou, na ktorú je vhodné sa sústrediť sú aj  
stredoškoláci s maturitou. 



ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM RESPONDENTA

• Našou hlavnou cieľovou skupinou sú ľudia s čistým 
mesačným prijímom nad 500 eur (je to viac ako polovica 
našej cieľovej skupiny, teda ľudí, ktorí cestujú).



BYDLISKO

• Nie je signifikantný rozdiel medzi ľuďmi z menších obcí, 
alebo väčších miest, pretože cestujú všetci. Menší 
náskok majú tí, ktorí žijú v mestách nad 20 tis. 
obyvateľov.



KRAJ

• Najviac cestovateľov je v Bratislavskom kraji, významný 
podiel je aj v Prešovskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.



SOCIO/EKONOMICKÁ 
KLASIFIKÁCIA
• Hlavná cieľová skupina je  A –  C1. 


• A-skupina s najvyšším sociálnym statusom 
v spoločnosti daným vysoko prestížnym 
zamestnaním a zároveň najvyššími príjmami. 
Ide o TOP manažérov a profesionálov s 
najvyšším vzdelaním, ktorí zodpovedajú za 
väčšie firemné celky a viac pracovníkov.


• K cieľovej skupine priraďujeme aj B – 
skupinu, ktorú reprezentuje stredný 
manažment. Sú to ľudia s nadpriemernými 
príjmami s nižsím vzdelaním 
(stredoškolským), ktorí riadia menej 
pracovníkov.

• C1 je skupina s priemerným životným 
štandardom a priemernými príjmami. Ide 
nižší stredný manažment, napr. nemanuálni 
pracovníci, úradníci s vysokým vzdelaním, 
supervízori, vlastníci menších firiem, malí 
podnikatelia a živnostníci.



MEDIÁLNA ANALÝZA

Kde budeme komunikovať?



• Pri identifikácií médií, ktoré 
konzumujú naše cieľové skupiny 
vychádzame z dát Národného 
prieskumu MML–TGI®,


• Tento kontinuálny multiklientský 
prieskum spotrebného správania, 
mediálnej konzumácie a životného 
štýlu realizuje od roku 1996 agentúra 
MEDIAN SK


• Prieskum je realizovaný každoročne 
na vzorke 8 000 respondentov na 
Slovensku a výsledky sú 
aktualizované každé tri mesiace


• Posledný zber dát: MML-TGI 
rozšírené dáta SR 4.kvartál 2016 - 
1.kvartál 2017 (19.9.2016 - 2.4.2017)

PRIESKUM  
MML-TGI



DENNÍKY
• V rámci celkovej populácie je denník 

Nový Čas najčítanejší a patrí k 
najčítanejším aj v našej cieľovej skupine.


• Spolu s denníkom SME, Pravda a Plus 
jeden deň patria k najčítanejším 
printovým médiám našej cieľovej 
skupiny.


• Pri kampaniach na produkt Pálffy a 
Esterházy route odporúčame nakupovať 
práve tieto médiá. 


• Efektívny nákup médií je pri dosiahnutí 
úspor z rozsahu, to znamená, že je 
výhodnejšie kumulovať viac finančných 
prostriedkov na nákup médií a 
koncentrovať ich do menšieho časového 
obdobia - napr. 1-2 mesačná kampaň 
pred začiatkom sezóny.



SUPPLEMENTY

• Novy Čas víkend, TV Oko/TV 
Svet, Plus 1 deň magazín, Pravda 
magazín patria k najčítanejším v 
populácii na Slovensku a tiež ich 
číta aj naša cieľová skupina.


• Výhodou suplementov, alebo 
príloh je ich dlhšia životnosť. V 
porovnaní s denníkmi, ktoré 
väčšina domácností po prečítaní 
vyhadzuje. 


• Z hľadiska užitočnosti sú 
najlepšími prílohami tie, ktoré 
obsahujú aj televízny program. 
Ten si hlavne starší ľudia 
odkladajú.



TÝŽDENNÍKY/
DVOJTÝŽDENNÍKY

• K najčítanejším v našej cieľovke 
v tejto skupine printových médií 
patria Regionálne noviny, Plus 7 
dní, MY noviny, Život, Báječná 
žena, Nový Čas pre ženy.


• Aj v tomto prípade platí, že 
majú dlhšiu životnosť ako 
denníky. Pri príprave kampane 
na produkt grófske cesty je 
potrebné zvážiť najvýhodnejší 
media mix a nakúpiť čo 
najefektívnejšie. Inými slovami, 
odporúčame nakúpiť médiá za 
čo najvýhodnejšiu cenu s čo 
najväčším zásahom cieľovky.



MESAČNÍKY

• Mesačníky Zdravie, Záhradkár, Emma, Eva, Nový Čas 
krížovky, Evita magazín sú najčítanejšími v našej cieľovke.



Rádiá

• Ľudia, ktorí cestujú najčastejšie 
počúvajú rádio Expres, ďalej Rádio 
Slovensko, Fun rádio, Rádio 
Europa 2 a Rádio Jemné melódie.


• Reklamné spoty, čítané oznamy, 
reklamné rozhovory, alebo iná 
forma propagácie je vhodná práve 
v týchto rádiách.


• Odporúčame využiť rádio ako 
mediálneho partnera a pripraviť 
pre poslucháčov napríklad súťaž o 
produkt grófske cesty, vďaka 
čomu získame atraktívne 
spracovanú reklamu a mediálny 
priestor.



TV
• Mezi najsledovanejšími vedie v 

našej cieľovej skupine TV Markíza, 
nasleduje TV JOJ, RTVS 
(Jednotka) a TA3.


• V porovnaní s celkovou populáciou 
je výber TV staníc takmer rovnaký.


• Televízia je stále nasilnejším 
médiom, no zároveň najdrahším. 
Reklamný priestor sa pri nízkych 
budgetoch neodporúča nakúpiť v 
TV. Oveľa efektívnejšie je pripraviť 
zaujímavý media mix bez tohto 
komunikačného kanála, teda využiť 
viac typov médií na kampaň a 
rozložiť ju na optimálne časové 
obdobie.



INTERNET

• Ťažiskovým médiom v oblasti internetu pre ľudí, ktorí radi cestujú sú sociálne siete. 
Najviac je na Facebooku, porovnateľné množstvo využíva na získavanie informácií 
najpoužívanejší internetový prehliadač Google a významná časť cieľovky trávi svoj čas 
na YouTube.



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY 

Cez čo ideme komunikovať na cieľové skupiny?



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
• WEB STRÁNKA  

• Webová prezentácia produktu by mala mať jazykové mutácie: HU, AT, EN, prípadne PL.  

• Grafika. Pri tvorbe web stránky pre grófske cesty odporúčame grafický minimalizmus a jednoduchý obsah web stránky 
produktu. Návštevník stránky by sa mal rýchlo orientovať. V súčasnosti platí pravidlo maximálne dvoch klikov, alebo 
rolovanie. Trendy v dizajne na rok 2017 sú originálne ilustrácie, veľká typografia, fotografia alebo video v pozadí na celú 
stránku, animácie, karty, resp. gridy. 

• Obsah. Odporúčame tvoriť od začiatku originálny obsah, súčasťou ktorého bude blog. Pomôže zvýšiť návštevnosť web 
stránky, zlepšuje SEO (optimalizácia pre internetové vyhľadávače) a CTR (miera prekliknutia/Google Autorship). Poskytuje 
miesto pre spätné odkazy. Základom linkbuildingu sú hlavne kvalitné spätné odkazy. Tým sa posilní autorita webstránky, 
narastú pozície a zvýši sa jej organická návštevnosť. 

• Responzívnosť. Dizajn web stránky musí byť responzívny, aby vyzerala rovnako na rôznych typoch zariadení (smartfóny, 
tablety, monitory rôznych veľkostí). Inak hrozia grafické aj obsahové deformácie. Google vyhľadávač uprednostňuje 
responzívne stránky pred tými, ktoré responzívnosť nemajú. 

• SEO. Kvalitná technická aj obsahová SEO optimalizácia pomôže webu dostať sa organicky na popredné miesta v 
internetových vyhľadávačoch, čo je pre viditeľnosť web stránky dôležité. Ak užívatelia zadajú niektoré z kľúčových slov, 
napr.: Esterházy, Pállfy, cestovanie, mala by sa web stránka zobraziť na popredných miestach vo vyhľadávači. 

• Domény. Navrhujeme spoločnú webovú adresu produktu napr.: palffy_esterhazyroute.info/com/eu, alebo palffy-
esterhazyroute.info/com/eu.



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
• INTERNET A SOCIÁLNE MÉDIÁ 

• Naša cieľová skupina - konzumenti cestovného ruchu hľadá informácie o cestovaní, dovolenkách a turistike na 
internete. Najčastejšie prostredníctvom troch kanálov: Google, Facebook a YouTube. 

• Google Chrome je v súčasnosti najpoužívanejší internetový prehliadač. Web stránky sa v prehliadači po zadaní 
kľúčových slov zobrazujú organicky alebo ako platená reklama. Prirodzene sa dostanú na popredné miesta v 
prehliadači vďaka kvalitnému SEO. Je to však zdĺhavý proces a preto odporúčame kombinovať SEO s platenou 
reklamou, napr. Google AdWords. Takto je možné dosiahnuť rýchle a merateľné výsledky.   

• Facebook používajú každý mesiac už dve miliardy ľudí (zdroj: Mark Zuckerberg, 27.6.2017). Pre porovnanie, na 
celom svete je vyše 7 miliárd ľudí. Táto sociálna sieť má najviac užívateľov a hovorí sa, že kto na Facebooku nie je, 
akoby neexistoval. Pre grófske cesty odporúčame založiť fan page, ktorá bude prinášať informácie o produkte, 
fotografie z ciest, edukovať o histórii oboch rodov a pod. Facebook umožňuje platenou reklamou veľmi dobre cieliť na 
ľudí podľa miesta bydliska, ktoré si uvádzajú vo svojich profiloch, alebo záujmov a koníčkov.  

• YouTube je vhodný na promo produktu prostredníctvom vlastných videí, alebo na prehratie reklamy na začiatku alebo 
v strede cudzích videí. Po spustení odporúčame vyproduktovať krátke videá o grófskych cestách, ktoré môžu mať 
podobu cestopisov, mini dokumentov alebo reportážnych videí. Reklama na YouTube je výbornou náhradou televíznej 
reklamy, prípadne jej výkonný doplnok. Na rozdiel od TV, reklama na YouTube má plnú pozornosť diváka. Využíva 
model platby za prehratie (platí sa iba vtedy, ak si divák pozrie viac ako 30 sekúnd, ak má video menej ako 30 
sekúnd, platí sa za dopozeranie do konca, pričom prvých 5 sekúnd videa sa nedá preskočiť.)



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
• Osobný kontakt pri propagácii produktu je skvelá príležitosť ako ho do detailov odprezentovať a presvedčiť 

potenciálneho klienta o jeho kúpe. Na tento účel sú vhodné POS materiály (letáky, brožúry, katalógy, plagáty 
a pod.) Odporúčame využiť najzákladnejšie marketingové aktivity: promo v turistických informačných 
centrách, v cestovných kanceláriách a na výstavách cestovného ruchu. 

• Turistické informačné centrá na Slovensku (prípadne aj vo väčších mestách v Rakúsku, Českej republike 
(na Morave), v Maďarsku aj Poľsku, sú vhodným miestom na ponuku tohto produktu cestovného ruchu.  

• Cestovné kancelárie sú štandardným komunikačným kanálom, ktorý robí promo produktom a zároveň 
sprostredkováva ich predaj konzumentom cestovného ruchu. 

• Výstavy cestovného ruchu: 
-SR: ITF Slovakia Tour Incheba Bratislava (medzinárodný veľtrh cestovného ruchu), Region Tour Expo 
Trenčín (výstava cestovného ruchu regiónov), Regióny Slovenska Agrokomplex Nitra (výstava vidieckeho 
cestovného ruchu a rozvoja regiónov) 
-HU: Utázas Budapest (najväčšia výstava cestovného ruchu v Maďarsku) 
-CZ: Go a Regiontour Brno, Holiday world Praha (stredoeurópske veľtrhy cestovného ruchu), Dovolená a 
region, lázeňství Ostrava (výstava cestovného ruchu zameraná na región a kúpele), Tourism Expo Olomouc 
(výstava služieb cestovného ruchu a využitia voľného času) 
-A: Ferien-Messe Wien (mezinárodný veľtrh pre dovolenku, cestovanie a voľný čas) 
-PL: TT Warsaw show (veľtrh turistickej ponuky krajín a regiónov z celého sveta)



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
• POS/PROMO MATERIÁLY 

• Pre všetky navrhované printové materiály odporúčame urobiť jazykové mutácie: HU, AT, EN, 
prípadne PL. 

• Reprezentatívny katalóg, ktorý bude prezentovať produkt cestovným kanceláriám a verejnosti na 
výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. V katalógu bude kompletný zoznam atraktivít, mapa ciest, 
zoznam služieb, ubytovacie kapacity, otváracia doba, možnosti stravovania, zoznam podujatí, ktoré 
organizujú jednotlivé kultúrne pamiatky/zastávky na grófskych cestách atď. 

• Letáky. Jednoduché letáky pre návštevníkov turistických centier v mestách, hoteloch, reštauráciách 
a samotných pamiatkach/zastávkach ciest so základnými informáciami o grófskych cestách. 

• Plagáty. Vizuály promujúce produkt so zákadnými identifikačnými údajmi (logo, web stránka/qr kód 
a ďalšie kontaktné údaje). Sú vhodné na umiestnenie v informačných kanceláriách. 

• Pohľadnice. Zaujímavý komunikátor pre produkt grófske cesty. Opäť odporúčame dodržať jednotný 
vizuál resp. dizajn manuál a základné identifikátory. Ako pri letákoch je vhodné ich umiestniť do 
informačných centier, hotelov, prípadne reštaurácií.



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY

• NEWSLETTER/EMAIL MARKETING 

• Príjemcovia newslettera sami prostredníctvom rôznych 
komunikačných kanálov zadajú svoje kontaktné údaje (najčastejšie 
emailovú adresu), čím deklarujú záujem o pravidelné produktové 
informácie. 

• Takto vytvorené “publikum,” je stabilné, má ujasnenú predstavu o 
trávení svojho voľného času a preferuje produkt cestovného ruchu, 
ktorý ponúkame. Informácie spracované obsahovo aj vizuálne 
atraktívne môžeme na emaily v databáze posielať v pravidelných 
intervaloch a udržiavať tým neustály kontakt s našou cielovkou. 
Informovať ju o novinkách, zľavách a dávkovať akékoľvek informácie, 
ktoré sa týkajú produktu.



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY

• INZERCIA V PRINTOVÝCH MÉDIÁCH 

• Výber printových médií je daný prieskumom agentúry MEDIAN, ktorý 
špecifikoval, čo presne číta naša cieľová skupina. 

• V tomto prípade by sme odporúčali voliť aj odchylky od navrhovaných 
titulov a komunikovať značku a produkt v špecializovaných printoch o 
cestovaní, kultúre, histórii (napr. Historická revue, GEO, National 
Geographic a pod.) 

• Osobitnú kategóriu tvoria printové médiá leteckých spoločností, alebo 
železníc. V tomto prípade odporúčame spracovať inzerciu aj do týchto 
magazínov, pretože sú exkluzívne a majú dlhú životnosť a vysoký zásah 
cieľovej skupiny (čítajú ich ľudia/cestovatelia/turisti, ktorí aktuálne sedia na 
palube lietadla alebo vo vozni vlaku).



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
• RÁDIOVÁ REKLAMA 

• Rozhlasová reklama je vhodný doplnok k televízii, ale funguje aj samostatne. 

• Rádiová kampaň môže byť pre produkt grófske cesty rovnako efektívna ako televízna. Niekedy dokonca 
efektívnejšia, ak sú dodržané zásady toho, ako má byť reklama vytvorená a použitá v kontexte celej 
komunikačnej kampane. Má totiž vysoký zásah a je zapamätateľná. Pri príprave spotu je dôležitá schopnosť 
upútať poslucháča, zrozumiteľne podať informáciu a vyvolať emóciu.  

• Pri zvyšovaní znalosti značky grófskych ciest musí byť kreatívny nápad reklamného spotu prepojený so 
značkou. Kreativita a jedinečnosť spracovania rohlasovej reklamy na strane jednej, fakty a branding s kľúčovou 
informáciou na strane druhej. Odporúčame nahrať niekoľko variant rozhlasového spotu vždy s rovnakým 
ukončením (brand + claim, prípadne kľúčová informácia, napríklad o termíne predaja alebo akciovej zľave na 
produkt grófske cesty). 

• Zapamätateľnosť značky, alebo produktu - v našom prípade grófskych ciest môžeme zvýšiť vhodným 
mediálnym mixom. V rovnakom období (počas kampane), rozdeliť komunikáciu medzi viacero typov médií tak, 
aby sme zasiahli väčšinu konzumentov cestovného ruchu. 

• Pri spolupráci s rádiami odporúčame zvážiť aj interaktívnu reklamu formou súťaží pre poslucháčov. Takáto 
forma propagácie produktu je populárna a zvyčajne sa darí týmto spôsobom vybudovať stabilné publikum pri 
zachovaní kontinuity (napríklad súťaže, ktoré v rovnaký čas trvajú celý týždeň a podobne).



KOMUNIKAČNÉ KANÁLY
• TV REKLAMA 

• Televízia je stále najsilnejšie médium. Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 82%. Televíziu podľa 
prieskumu MML-TGI agentúry MEDIAN v 4. kvartáli 2016 - 1. kvartáli 2017 celkovo sledovali takmer 
4 mil. divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza - 45 %. 
Sledovanosť na úrovni 32% za znamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila RTVS/Jednotka s 24%. 

• Televízne skupiny - Markíza Group dosiahla v parametri „sledoval(a) včera“ 49 % sledovanosť. 
Televízna skupina JOJ Group dosiahla sledovanosť 34 % a Slovenská televízia (RTVS) 25%.  

• Poradie jednotlivých slovenských televíznych staníc v ukazovateli podiel na trhu (share) za 4. kvartál 
2016 a 1. kvartál 2017 je nasledujúce: Na prvom mieste s 36 % sa umiestnila TV Markíza. TV JOJ 
dosiahla 22 % a za ňou sa so 16 % podielom na trhu umiestnila RTVS/Jednotka. 

• Platí však, že televízia je zároveň najdrahšie médium na trhu. Najsledovanejšia TV Markíza zvýšila  v 
roku 2017 základné CPP, teda cenu za 1 GRP (oslovenie jedného percenta divákov v nákupnej 
cieľovke 12 – 54) na 550 eur. Ide o 10-percentný nárast ceny oproti roku 2016 (zdroj: TREND). 

• Ak nebude dostatočný budget na reklamu celkovo, neodporúčame investovať do TV reklamy.



KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE  
OBSAH KOMUNIKÁCIE

Ako a čo budeme komunikovať?



KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE  
OBSAH KOMUNIKÁCIE
• Obsah komunikácie je nutné prispôsobiť cieľovej skupine média, ktorú oslovuje. Výber 

médií je daný na základe mediálnej analýzy, ktorá vyselektovala konzumentov cestovného 
ruchu. Iný obsah bude mať inzercia, alebo platený oznam v rádiu a naopak inak bude 
spracovaná prirodzená publicita v tých istých médiách. Rozdiel bude teda aj v druhu 
propagácie - či pôjde o platenú reklamu, alebo PR. 

• Platená reklama by mala obsahovať základné informácie o produkte a ďalšie identifikátory: 
logo, web stránku/qr kód, ďalšie kontaktné údaje. 

• Prirodzené PR je možné vyvolať vhodnou ponukou tém vybraným novinárom, ktorí píšu o 
životnom štýle, cestovaní, kultúre, zaujímavostiach, voľnom čase, koníčkoch a pod.  
Odporúčané témy napr.: 
-Moderné trendy v cestovaní  
-Gastronomický zážitok s grófskymi rodinami 
-Kultúrne pamiatky ako tematická cesta 
-Návrat do histórie netradičnou formou  
-Relax s deťmi po stopách grófov 
-Vyskúšajte si život grófov na vlastnej koži



TLAČOVÁ 
KONFERENCIA
• Jeden z účinných nástrojov pre tvorbu 

prirodzenej publicity je tlačová 
konferencia, alebo iný spôsob 
prezentovania informácie novinárom 
(napr. aj formou raňajok s novinármi).


• Pri začatí predaja produktu Grófske 
cesty odporúčame usporiadať tlačovú 
konferenciu, alebo raňajky s novinármi 
a oboznámiť ich s týmto turistickým 
produktom.


• Na tlačovej konferencii by mali 
novinári dostať štandardné podklady: 
Tlačovú správu, leták/brožúru, mapu 
ciest, charakteristiku jednotlivých 
zastávok na oboch typoch ciest 
(historickej aj prírodnej) a ilustračné 
fotografie, ktoré sú autorsky 
vysporiadané.



INZERCIA

• Platené formy prezentácie 
(inzercia/advertoriál, PR článok) 
sú štandardnými 
komunikačnými nástrojmi pri 
propagácii. Inzercia by mala 
mať podobu zalomeného 
vizuálu so základným 
komunikačným posolstvom a 
identifikátormi produktu (logá 
grófskych ciest, web stránka/qr 
kód). 


• Prirodzená publicita (článok, 
reportáž, rozhovor) je 
výsledkom prirodzeného 
záujmu novinára o tému a býva 
čítanejšia ako platená inzercia.



BANNER
• V online kampani odporúčame 

najskôr urobiť kvalitnú SEO 
optimalizáciu v kombinácii s PPC 
kampaňou (Google AdWords a 
ETARGET).


• Kombinácia rovnakých vizuálnych 
prvkov v printovej kampani a v 
online bannerovej reklame výrazne 
prispeje k zvýšeniu znalosti značky 
a produktu ako takého.


• Banner by mal obsahovať stručné 
informácie a vyvolať v 
návštevníkovi nutkanie kliknúť naň, 
aby bol následne presmerovaný na 
web stránku produktu grófske 
cesty, kde sa dozvie podrobnosti.



REKLAMNÝ SPOT

• Rádiový spot, alebo čítaný 
oznam sú štandardne 
používané komunikačné 
nástroje. Odporúčame však 
kreatívnejší spôsob reklamnej 
spolupráce a to vo forme 
reklamných rozhovorov, alebo 
súťaží.


• To isté platí pri špeciálnych TV 
reláciách (napríklad Teleráno na 
TV Markíza).


• Ak nemáme dostatočne veľký 
budget, nákup reklamného 
priestoru v TV neodporúčame.



: BILLBOARD
• Vonkajšiu reklamu (OOH) 

odporúčame využiť v lokalitách, kde 
žije cieľová skupina identifikovaná 
ako konzumenti cestovného ruchu.


• Na billboardoch, megaboardoch, 
cityligtoch a ďalších formátoch 
reklamných plôch, odporúčame 
použiť jednotný vizuál so základnými 
informáciami o produkte a 
základnými identifikátormi ako pri 
printovej inzercii, aby sme zvýšili 
znalosť značky.


• Je potrebné citlivo vybrať 
umiestnenie reklamných plôch, aby 
outdoorová reklama nezanikla vo 
vizuálnom smogu ostatných nosičov.



KREATÍVNA REKLAMA

• (Ne)tradičné reklamné nosiče



KREATÍVNA REKLAMA

• Cez vydarenú kreatívu k viralite



NAČASOVANIE KOMUNIKÁCIE

Kedy budeme komunikovať?



Načasovanie komunikácie

• Slováci si podľa viacerých prieskumov dovolenku plánujú 
a šetria si na ňu. Grófske cesty sú celoročným produktom 
cestovného ruchu, preto by mala komunikačná kampaň 
trvať kontinuálne počas celého roka. 

• Celoročne je nevyhnutné realizovať kampaň na posilnenie 
znalosti značky (branding). Pred hlavnou sezónou (máj - 
október) odporúčame intenzívnu produktová kampaň, 
zvýraznenú niektorými predajnými taktikami v podobe 
akciových cien, alebo zliav (zľava pre prvých 10 
zákazníkov, dieťa zadarmo, vocher na večeru pre dve 
osoby a pod.)



ZÁVER

Ďakujeme za pozornosť.




