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Tato akce je spolufinancována z prost�edk�  
Olomouckého kraje 
a strukturálních fond� Evropské unie 
prost�ednictvím Spole�ného regionálního opera�ního programu 
 
 

 
WEBOVÉ STRÁNKY B2B 

 
 
1. Popis projektu 
Cílem projektu je vytvo�ení interaktivních turistických webových stránek m�sta Olomouce zam��ených 
zejména na odbornou ve�ejnost a p�inášející: 

� Zkvalitn�ní marketingu cestovního ruchu – aplikace komunika�ního mixu na internetu, zlepšení 
propagace turistické destinace a ovlivn�ní, resp. motivování nákupního rozhodování potenciálních 
klient� (skupiny a jednotlivci);  

� Zkvalitn�ní informa�ní obsluhy v cestovním ruchu – prost�ednictvím webových stránek aktuáln� 
informovat širokou odbornou ve�ejnost o aktivitách, produktech destinace a vytvo�it místní 
platformu cestovního ruchu – komunikace místních subjekt� cestovního ruchu a vytvo�ení 
partnerství ve�ejného a soukromého sektoru.  

 
P�ehledná struktura WWW stránek s komplexní nabídkou služeb umož�uje: 

� cestovním kancelá�ím a touroperátor�m snadnou orientaci ve službách a produktech s cílem 
ovlivnit jejich nákupní rozhodování; 

� noviná��m získávat aktuální informace o destinaci, produktech a službách; 
� místním podnikatel�m získávat informace o aktivitách v oblasti cestovního ruchu, rozhodnutích 

rady a zastupitelstva m�sta Olomouce, ministerských orgán�, sdružení, která mohou ovlivnit jejich 
�innost; statistická data atd.    

 
Vytvo�ené www stránky B2B 
jsou samostatnou prezentací 
s cílem zlepšení propagace 
destinace Olomouc a jejich 
služeb v oblasti cestovního 
ruchu sm�rem k odborné 
ve�ejnosti, oslovení cílových 
segment� trhu (tj. 
touroperáto�i, cestovní 
kancelá�e, noviná�i) a 
ovlivn�ní nákupního 
rozhodování potenciálních 
klient�.  
 
Informace na www stránkách 
B2B jsou rozd�leny do dvou 
kategorií. 1.kategorie „plná 
verze“ – informace v deseti 
jazykových mutacích (�eština, 
angli�tina, n�m�ina, polština, 
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italština, špan�lština, francouzština, ruština, japonština a �ínština). 2.kategorie „základní verze“ (�eština a 
angli�tina).  
Nové www stránky úzce komunikují s turistickými webovými stránkami pro širokou ve�ejnost 
(www.olomouc-tourism.cz). Grafická úprava stránek je slad�na s novým vizuálním stylem destinace 
Olomouc. 

 
 

2. Rozpo�et projektu 
 

Financování Celkové  
náklady projektu  

/v K�/ 
Vlastní zdroje  

/v K�/ 
P�ísp�vek EU  

/v K�/ 

P�ísp�vek 
Olomouckého kraje 

/v K�/ 
761 420 388 324 266 497 106 599 

 
Celkové náklady projektu v�etn� DPH �iní 761 420 K�. Projekt získal finan�ní podporu v rámci 
grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného p�i Spole�ném regionálním opera�ním 
programu (SROP), podopat�ení 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – 
ve�ejné subjekty a neziskové organizace, ve výši 49% z celkových uznatelných náklad�. 

 
 
3. �asový pr�b�h projektu 
 

Realizace projektu probíhala od b�ezna do listopadu 2006.  
 
Aktivity projektu: 
P�íprava projektu 10/2005-11/2005 
Podání žádosti 12/2005 
Hodnocení a výb�r projekt�  01/2006-03/2006 
Podpis smlouvy o financování 12.6.2006 

 Realizace projektu   03/2006-11/2006 
Záv�re�né vyhodnocení projektu 12/2006 

 
 
4. Dopady projektu 

Rozší�ením specializované nabídky prost�ednictvím Internetu se docílí: 
� zvýšení pov�domí o destinaci Olomouci a vylepšení její image, 
� poskytování  možnosti výb�ru program� pobytu organizátor�m cest,  
� efektivní prezentace produkt� cestovního ruchu, které Olomouc nabízí, za ú�elem zvýšení 

poptávky spot�ebitel�,  
� p�isp�je k vyšší návšt�vnosti a k delším pobyt�m turist� v Olomouci a regionu. 

     


