
 

DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. 
vypracoval: Marie Kárová  

Marketingový plán 2022 Pivní stezka 

DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  Rok: 2022 

Nabídka : 

Nabídka pestrého spektra zážitků vycházející z přírodních zajímavostí, 
z historického kontextu, z poznávání kulturních a přírodních zajímavostí, 
z možností trávit volný čas aktivně, ze služeb partnerů destinace a dalších 
aktérů na území DMO.  

Pivní stezka Lužických hor - produkt 

Poslání: 

Procházet krajinou, čerpat energii, zažít tradiční řemeslo a vychutnávat 
Lužické hory všemi smysly. 

 

Vize: 

Pivní stezka Lužických hor prochází nejkrásnější partií turistické oblasti a 
propojuje místní malé pivovary, kde si návštěvník vychutná širokou paletu 
chutí místních speciálů. Stezka se dá projít najednou i po částech nebo jako 
jednodenní výlety s odměnou v podobě cíle v pivovaru.  Návštěvník se tak chce 
vracet opakovaně a pobyt si plánuje hlavně v mimosezóně, jelikož ocení klid 
vylidněné krajiny a pohodu při posezení u orosené sklenice. 

Hlavní cíl: 

 

Nabídka láká aktivní návštěvníky k opakované návštěvě a prodloužení pobytu 
v území Lužických hor, návštěvník využívá služeb partnerů hlavně mimo letní 
sezónu.  
 

Dílčí cíle: 

 

 zapojení dalších partnerů do produktu a zvýšení atraktivnosti 
 

Cílová skupina: 

AKTIVNÍ bez dětí 
30 – ∞ 

Jednotlivec, pár nebo skupina, jsou zvyklí cestovat kdykoliv během roku, krátké i delší 
pobyty, zpravidla ekonomicky aktivní.  Hledají výzvy, nové trasy, nové zážitky.  Zážitky 
sdílí v podobné sociální skupině (WOM, sítě). Více než cokoliv ocení atraktivitu krajiny, 
přírodní krásy, vhodné terény. Cestují autem i hromadnou dopravou, vybavení vozí 
vlastní, většinou vědí, jak se chovat v přírodě. Informace hledají na sítích, v komunitě, 
dají na doporučení. Zpravidla jsou zdatní s moderními technologiemi, používají 
většinou pouze chytrý telefon, aplikace, zajdou i do infocentra. Dovolenou mají 
několikrát ročně, rozhodnutí může padnout impulsivně na základě počasí. Nevyžadují 
luxus, ocení servis. Stále běžnější je e-kolo, cíle se stávají dostupnými.   

  



 

DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. 
vypracoval: Marie Kárová  

PIVNÍ STEZKA 

Motto: 

Pivo patří do skla.  

Stávající stav: 

Aktualizovaný web www.pivnistezka.cz v jazykových mutacích DE, PL, ENG 

FB stránka, vlastní identita, registrovaná značka, tištěné propagační materiály – mapa 
(DE, PL a CZ verze), leták, pivní tácek jako „vizitka“, hashtag #pivnistezka LH; stories 
Instagram na profilu Lužické hory; promovideo na YT kanálu; Lednice pivní stezky, 
pravidelné letní vycházky po Pivní stezce pro veřejnost  

→ Rozvoj produktu: 

Vytvoření vícedenní nabídky ve spolupráci s partnery  

Zapojení dalších subjektů, poskytovatelé zážitků 

Cílová skupina:  Aktivní bez omezení věku 

 

Cíl: Zvýšení povědomí o produktu, cílení na mimosezónu 

Výstupy 2022: 

FB reklama – zlepšení dosahu příspěvků o  100% 

PR článek Turistické noviny + partnerské noviny + Svět Outdooru (3/2022) 

Bannerová reklama Seznam  

Famtrip (5/2022) 

1x Influencer trip – červen 2022  

Prezentační akce, veletrhy na blízkých trzích (Polsko, Německo) + domácí 

Soutěž pro veřejnost na sociálních sítích  

Mapa pivní stezky v DE 

Timing: 

Tištěné materiály – duben 2022 

Online reklama březen – květen 2022 

Influncer trip – červen 2022 

Fam trip – květen 2022 

Soutěž na soc. sítích – květen 2022 

Výlety – červenec + srpen 2022 

FB pivní stezka – zvýšení dosahu o 300% 
 
Instastories, Foto/ Reels – únor – květen, 
                                               Srpen - říjen 
 
Články – letní vydání novin partnerů + 
destinace 
PR článek – březen 2022 

Propojení s partnery - celoročně 

 

http://www.pivnistezka.cz/

