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Nastavení práce 
s  logem a 
grafikou

Nastavení práce 
s claimem

Nastavení jazyka 
komunikace v 

DMO

Neexistoval jednotný obsah 
pro online/offline media.

Z jakého stavu vycházíme?





Víme, ke komu mluvíme a co mu 
říkáme. Víme, jaký používáme vizuál a 

jaké jsou hlavní texty. Neplýtváme 
časem a financemi na roztříštěnou 

komunikaci.

Dokážeme texty a vizuály použít v rámci 
jednotné propagace napříč členy / 

aktéry cestovního ruchu – pracujeme 
tak se vzájemnou synergií.

Společně na základě stejných textů, 
claimu a vizuálu budujeme brand KBR.

Jednotnou komunikací a budováním 
brandu zvyšujeme zájem o KBR a 

vytváříme v klientech potřebu  KBR 
objevit / zažít.

Po vytvoření touhy KBR prožít a zažít 
dále pracujeme s klientem v čase / 

sezóně / opakováním návštěvy.
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Kraj blanických rytířů
Do nitra Čech

Pro vyvážení dlouhého názvu destinace je nezbytné 
udělat slogan velmi krátký. Navržený slogan proto 
obsahuje tři stručná slova, která však destinaci 
dokážou jednoduchou zkratkou podvědomě zařadit jak 
geograficky, tak emočně.

Slovní spojení Do nitra Čech emočně doplňuje název 
Kraj blanických rytířů, který je sám o sobě dostatečně 
popisný. Při testování se však ukázalo, že většina lidí 
sice povědomí o Blaníku jako takovém má, někteří ho 
však při dotazování umístili do oblasti Moravského 
krasu, Liberecka nebo na Vyšehrad.

Významově slogan odkazuje na něco důležitého, na 
něco velmi českého, něco, co si musíme chránit. 
Uvozuje tak legendu o statečných rytířích spících 
hluboko uvnitř, v hoře Blaníku, v pomyslném srdci 
národa.

Variantou sloganu je také spojení Do srdce Čechů, 
které by sice bylo vhodné vzhledem k bájné krajině 
Podblanicka, ale které se jeví jako příliš nacionální a 
mohlo by být nevhodně vykládáno. Zároveň z legend 
vyřazuje obyvatele Moravy, kteří jsou na rozlišení obou 
krajin velmi citliví.

Slogan a kreativní idea
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https://www.blanik.net/naucna-stezka-s-rytirem-na-blanik/
https://www.blanik.net/zabavne-naucna-stezka-rytire-miloty-z-kolowrat/
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http://www.blanik.net/
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