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ÚVOD 
SHRNUTÍ TURNAJE(

( (Martin Daněk
ředitel turnaje

Třebíč Open 2017 vyrostlo z myšlenky otevřít 
město Třebíč a jeho okolí světu. Rozhodli jsme 
se tak učinit prostřednictvím sportovně-kulturní 
akce, která by do Třebíče dovedla dětíia rodiče 
za účelem zahrát si na skvěle obsazeném mezi-
národním turnaji, navštívit místní památky a zají-
mavá místa a užít  si prodloužený víkend v Třebí-
či. Realita naprosto překonala naše očekávání! 
Díky Třebíč Open 2017 byla na víken vyprodaná 
drtivá většina ubytovací kapacit v Třebíči. 
Účastníci navštívili městské památky i další tře-
bíčské a okolní zajímavosti (Aquapark, ekotech-
nické centrum Alternátor, apod.).
Akce tedy svůj účel splnila a nyní již chystáme 
Třebíč Open 2018, které by mělo první ročník 
svým rozměrem a kvalitou zase o něco posu-
nout:-).

Martin Daněk

Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, 
územní plán a stavební řád, Fondu Vysočiny

Dobrý den pane Daňku, dovolte mi, abych Vám 
poděkoval za skvěle zorganizovanou akci Třebíč 
Open 2017. Musím konstatovat, že byla prvotříd-
ní. Jsem velmi rád, že se díky sportovní akci dětí 
k nám do města a regionu sjela velká spousta 
lidí a mohli tak ocenit i krásy našich památek. 
Velmi pozitivní bylo také to, že ubytovací kapacity 
v širokém okolí byly plně obsazeny. Třebíč Open 
2017 zvýšilo povědomí o Třebíči a okolí a aktivně 
přispělo k podpoře cestovního ruchu. Jsem za to 
velmi rád a těším se na další ročník.  

Mgr. Pavel Pacal
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UBYTOVÁNÍ
NAPLNĚNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT(

HOTEL ATOM

Fotbalový turnaj Třebíč OPEN, 
který se v  našem městě uskutečnil 
v  červnu 2017, považuji za organi-
začně skvěle zvládnutou akci. 
V  našem hotelu bylo ubytováno 
hned několik družstev a spolupráce 
s  organizátory probíhala zcela bez 
problémů. Za přípravami akce a 
jejím průběhem byla vidět profesi-
onalita pořadatelského týmu. Pro 
náš hotel měl turnaj samozřejmě 
ekonomický přínos (již zmíněné 
ubytování týmů), ale kladně hodno-
tím také přesah do dalších oblastí. 
Kromě podpory sportu mladých 
se nezapomínalo ani na kulturu a 
poznání krás Třebíče a okolí. Účast-
níci akce a jejich doprovod si tak 
neodnesli jen vzpomínky na utkání 
a sportoviště, kde se odehrávala, 
ale na město plné návštěvnických 
atraktivit. A kdo ví, třeba se k  nám 
jednou vrátí a nebo nás (náš hotel 
a Třebíč) doporučí svým známým…  

Bc. Kateřina Horká, 
ředitelka Hotelu ATOM

HOTEL ALFA

Jednoznačně vítáme akce tako-
vého typu a pro nás jako pro hotel 
a restauraci jsou určitě přínosná. 
Ubytovací kapacity se nám podaři-
lo naplnit jen z části. Zaznamenali 
jsme zvýšenou poptávku o ubytová-
ní velkými skupinami, nekteří např. 
na noc včetně polopenze, někteří 
na dvě noci bez stravy. Uvítal bych 
příště rezervace např. přes Váš 
sportovní klub, protože byly kluby, 
které se ozývaly na poslední chvíli 
a my je museli odmítnout, protože 
jsme byli obsazeni jiným klubem i 
když se jednalo o početnější skupi-
nu třeba i na více dní než ta první.
V každém případě děkuji za uspo-
řádání takové akce v Třebíči a budu 
se těšit na další ročníky, kterými 
budeme moci být součástí alespoň 
z hlediska poskytnutí ubytování 
a stravy.

Dominik Šafránek, 
Hotel a kozlovna Alfa 



STATISTIKA 
SHRNUTÍ TURNAJE

EKONOMICKÝ PŘÍNOS DO REGIONU TŘEBÍČ 
SE ODHADUJE ZA TŘI DNY 2,5 MIL. NA TRŽBÁCH

(

OBECNÁ ČÍSLA

> TURNAJE SE ZÚČASTNILO 100 TÝMŮ 
 ZE 4 ZEMÍ

> 1400 DĚTÍ VE VĚKU 6-13 LET 
 A 1600 RODIČŮ A TRENÉRŮ

> VŠE SE ODEHRÁVALO V 6 SPORTOVNÍCH 
 AREÁLECH OKRESU TŘEBÍČ

> ODEHRÁLO SE 475 UTKÁNÍ VE 3 DNECH

 CCA 300 DĚTÍ  NAVŠTÍLILO REGENERAČNÍ 
 AREÁL LAGUNA

> CCA 1000 LIDÍ NAVŠTÍVILO 
 MĚSTSKÉ PAMÁTKY

> PŘES 1000 LIDÍ SE ZÚČASTNILO 
 TURNAJOVÉHO CEREMONIÁLU 
 S KULTURNÍM PROGRAMEM

TURNAJE SE ZÚČASTNILO

100 týmů ze 4 zemí
3000 dětí a rodičů



ONLINE METRIKA
GOOGLE ANALYTICS

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
20.5. - 18.6. 2017

LOKALITA
20.5. - 18.6. 2017

KANÁLY
20.5. - 18.6. 2017
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UNIKÁTNÍ
NÁVŠTĚVY

8 663 57 158 4:03 s 24,97 %

UNIKÁTNÍ ZOBRAZENÍ
STRÁNEK

PRŮMĚRNÁ DOBA
NA STRÁNCE BOUNCE RATE

odeslali jsme více jak 5 newsmailů a news 
zpravodajů s propagací turnaje

 www.trebic-open.cz

pomocí bannerové 
a vyhledávací reklamy jsme oslovili více jak 

15 000 uživatelů 



ONLINE METRIKA 
FACEBOOK(
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Výsledky za období od 18. květen 2017 do 14. červen 2017 v porovnání se stejným počtem dní 
v uplynulém období (duben, květen).



PŘÍSPĚVKY STRÁNKY
V  období 23. 11. 2016 – 10. 6. 2017 bylo vloženo celkem 32 příspěvků. 
Výsledky 3 nejúspěšnějších jsou zobrazeny níže. VÝSLEDKY KAMPANĚ:

Termín kampaně Dosah Výsledky 
(like, komentáře, sdílení)

29 . 5. – 8. 6. 2017 26 442 2 500
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MARKETINGOVÁ STATISTIKA 
TIŠTĚNÁ MÉDIA(

náklad placená inzerce PR článek

HORÁCKÉ NOVINY 25 000 2x 4

TÝDENÍK 5+2 10 000 0 2

TŘEBÍČSKÝ ZPRAVODAJ 17 000 0 2

celkem 52 000 2 8



UKÁZKY 
MARKETINGOVÉ MATERIÁLY(
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FOTODOKUMENTACE
TURNAJE(









www.trebic-open.cz
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