


Seznámení s týmem a produktem

 PRODUKT: gastrofestival pro všechny věkové kategorie v Českých Budějovicích

 TÝM: nad vytvářením gastrofestivalu pracovalo dohromady 9 studentů Vysoké školy obchodní 
v Praze, o.p.s. v rámci předmětu „Případové studie“ pod vedením Mgr. Olgou Sobolevou, MBA.

 Bc. Eichler Jakub: vedoucí skupiny, oblast financování

 Bc. Walterová Klára, Bc. Mamay Kateryna: oblast gastronomie

 Bc. Jančurová Anna, Bc. Hrušková Simona: oblast doprovodných akcí

 Bc. Katok Sahdziyana: oblast sponzoringu

 Bc. Havlůjová Petra, Bc. Šimonová Andrea, Bc. Kalenská Petra: oblast marketingu
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Proč právě gastrofestival?



Základní informace

Cíl práce:

Vytvoření zážitkového gastro -
festivalu pro všechny věkové 

skupiny.

Místo realizace:

České Budějovice -
výstaviště Pavilon T (4 541 

festivalum2)

Datum konání:

28 - 30.05.2022



Co ochutnat 
v jižních Čechách?

 MED: Včelí farma Medkaliště, Kaliště u Českých 

Budějovic - med, medové víno, medovina, čokoládový 

med, medová masáž, prohlídka

 SÝRY: Kozí farma v Březí u Blatné, mléčné výrobky 

Madeta

 MOŠT: Lhenice - jejich mošty, ovocné lisované šťávy 

vyhrály několikrát soutěž

 PIVO: Českokrumlovský Eggenberg, Protivínský Platan, 

Budvar

 RYBY: Rybářství Třeboň a.s. producent kaprů 

a sladkovodních ryb



Co dále ochutnat?

1. Bělčický bok - Zemědělské 
družstvo Bělčice

2. Jihočeské Jerky Hovězí –
bylinky - Jihočeské Jerky s.r.o.

3. Čerstvý sýr a jiné mléčné 
výrobky - Mini Mlékárna Mláka

4. Farmářský kozí jogurt bílý 
Nubijka – Farma Nubijka

5. Makovičník - Galaxie spol. 
s.r.o.



6. Jogurtový makovníček –

Cukrářství Jašiny dobroty

7. Lžínská jablkovice s karam
elem - Lihovar Lžín, spol. s.r.o.

8. Kysané klokotské zelí -

ZAS Dražice, a.s.

9. Játra ze sumečka v oleji -

Tilapia s.r.o.



TOP 10 pokrmů
Jihočeského kraje

1. Kulajda se zastřeným vejcem

2. Houbová paštika s vůní tymiánu

3. Jihočeská cmunda (bramborák)

4. Jihočeský kapr Jordán

5. Lívanečky se zakysanou smetanou 
a borůvkovým žahourem

6. Jogurtová polévka s pečeným 
lilkem

7. Cibule plněné sýrem gouda

8. Třeboňská rybí polévka

9. Srnčí plec s perníkem

10. Hnětýnky





firmy

Gastro

Hlavní soutěž

Ceny:

 1. místo -> Včelí farma Medkaliště

 2. místo-> Budweisers Budvar

 3. místo -> Mini Mlékárna Mláka

Obsah: příprava specialit

Hvězdná porota: Lea Skálová, Honza Vorel

Zadání: zjistí účastníci každý den předem v 16:30

Termín a čas konání: KAŽDÝ DEN od 17:00 hod



Gastro - Ostatní menší soutěže

 Pro děti – hádání surovin, pomoct při přípravě moučníků porotě, vyndat 

ústy lentilku z mouky s rukama za zády

 Pro dospělé – na čas nakrájet zeleninu na stejné kousky, hádání surovin, 

ochutnávka surovin naslepo, nošení vejce na polévkové lžíci v puse po 

určené dráze bez zničení vejce

 Pro seniory – jak pro dospělé + jídelní kvízy

 Pro mládež – jak pro dospělé + soutěž kdo rychleji chytí rukama živou 

rybu (několik ryb) v bazénu, kdo rychleji odstraní všechny kosti z ryby, 

vytváření palačinek na čas



Doprovodné akce

Moderátoři - Osobnosti

 Jiří Mádl

 Dana Morávková

Oficiální zahájení v pátek 
ve 13:00.
Rozdělení programu 
na gastro sekci a kulturní 
akce!



Program - pátek



Program - sobota



Program - neděle



Doprovodné 
akce 
Family zóna



Doprovodné 
akce 

Family zóna

Doprovodné 
akce 

Family zóna



Doprovodné akce 
Family zóna



Marketing

 focus group: rodiny s dětmi (vzhledem k zábavným 
doprovodným akcím pro každou věkovou kategorii)

 cíl: dosažení dobrého jména festivalu

 příležitosti s UZ: při zakoupení lístku sleva do vybraných 
3 UZ

 zajištění spolupráce s okolními restauracemi: menu se 
slevou 10% ve vybraných restauracích



SWOT analýza festivalu

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

posílení jména festivalu doprava do místa uskutečnění festivalu

unikátní koncept závislost na zdrojích od sponzorů

jihočeské speciality z vyhlášených místních restaurací
nedostatečné kapacity v krytých prostorách, za nepříznivého 

počasí

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

zvýšení návštěvnosti kraje, rozvoj regionu možný růst konkurence – další food festivaly

spolupráce s ubytovacími zařízeními a okolními restauracemi
neobdržení dotačních prostředků a sponzorů, nedostatek 

financí

možnost pořádat festival každý rok nepříznivé počasí



Marketing – způsob propagace

 sociální sítě – založení Instagramu 

a Facebooku a vytvoření události

 oslovení vybraných influencerů - vždy 

jeden s dosahem na určitou věkovou 

skupinu

 umístění reklamy do místního rádia

 umístění článku na webové stránce 

města

 programové plakáty v MHD

 umístění reklamy do místních novin

 distribuce programových brožur 

(veletrhy cestovního ruchu a informační 
centra)

 billboardy

 vylepení letáků s programem v ulicích

 umístění reklamy v rádiu

 spuštění předprodeje vstupenek 

(festivalové stránky a informační centra)



3 typy UZ se slevou při zakoupení 

lístku na festival

1) Stromovny

• klidné ubytování mimo město

• 4 900 Kč objekt / noc

2) Hotel Bohemia

• ubytování v centru 

města

• 1 050 Kč / noc

3) Apartmány Lanna

• levnější verze ubytování, 

apartmán je ideální 

pro rodiny s dětmi

• 450 Kč / noc

• zajištění slevy pro návštěvníky festivalu v těchto vybraných UZ



Sponzoring 
a dotační programy

• Dotací se rozumí poskytnutí 
nebo poskytování určitého množství 
finančních prostředků, nejčastěji ze 
státního nebo územního rozpočtu. Vláda 
dodává finanční podporu na určitá 
odvětví, mezi hlavní důvody patří veřejné 
blaho nebo platební bilance.

Dotační program

• investování finančních nebo jiných 
prostředků do aktivit, jejichž potenciál je 
možno komerčně využít

Sponzoring



Dotační programy

Typy dotačních a grantových programů:

 Programové dotace Jihočeského kraje (https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-
dotace-jihoceskeho-kraje)

 Státní dotační programy

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má k dispozici dotační programy:

 státní program podpory cestovního ruchu ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/statni-
program-podpory-cestovniho-ruchu-(1) ).

 národní program podpory cestovního ruchu v regionech ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-
ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione ).

 Krajský investiční fond ( https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/krajsky-investicni-fond ).

 Evropské dotační programy

https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/statni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(1)
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/krajsky-investicni-fond


Sponzoring

Sponzorování našeho gastro festivalu poskytne sponzorům příležitost:

 zvýšit povědomí o své společnosti nebo značce,

 udělat reklamu nové produkty (služby),

 přilákat účastníky sponzorovaných akcí k jejich vlastním projektům,

 získat přístup k novým klientům,

 pomocí místu konaní akce představit nový produkt (službu) a okamžitě získat

zpětnou vazbu



Sponzoring

Sponzorské nabídky Balíček 1 Balíček 2 Balíček 3

sponzor oficiální sponzor generální sponzor

Logo společnosti na všech oficiálních plakátech + + +

Logo společnosti na webové stránce festu + + +

Logo společnosti jako sponzora ve všech vydáních od září +

Reklama na sociálních sítích:

Facebook + + +

Twitter + +

Instagram + +

Tašky pro návštěvníky + +

Reklama v katalogu veletrhu + + +

Bannery + + +



Sponzoring

Balíčky pro sponzory:

 Balíček pro generálního sponzora (200.000,- KČ)

 Balíček pro oficiálního sponzora (120.000,- KČ)

 Balíček pro sponzora -účastníka (65.000,- KČ)

 Další možnosti sponzoringu



Sponzoring

Známé firmy a organizace v České republice (část 1)

Název organizace Účast Poznámka

Pivovar Budějovický Budvar ne

Pivovar Staropramen ne

Plzeňského Prazdroje ne

Pivovar Lobkowich ne

Kofola ne
V tuto chvíli má vybraná jiná sdružení a akce, která podobným
způsobem podporují.

Coca Cola ne

Alza ne Nemají zájem o gastronomický festival

Škoda ne



Sponzoring

Známé firmy a organizace v České republice (část 2)

Název organizace Účast Poznámka

Mall.cz ne

Rohlik. cz

ne

V tuto chvíli májí jiné priority z pohledu jich
komunikačních, partnerských či sponzoringových aktivit. Pokud
by se něco změnilo, budou nás kontaktovat

Damejidlo. cz ne

Czech Specials

Toyoda Gosei Czech ne

Radio Evropa 2 ne

Kudy z Nudy ne

Czechtourism.cz ne

Big Green Egg ano
Mohou dodat nějaké příslušenství do soutěže apod jako v formě
barteru.



Sponzoring

Firmy a organizace z Českých Budějovic

 Samson České Budějovice

 Camping restaurant BEZDREV v jihočeské krajině

 Praktickyobchod.cz 

 Studio Kulinář

 Agro trade spol.

 F.P. Print,

 Moje dekorativní kosmetika ...



Sponzoring

Název
Zájem o 

spolupráci
Web. stránka Poznámky

Bouda Burgers Ano https://www.boudaburgers.cz/

Hoch Špalíček Ano https://www.hochspalicek.cz/
Nyní kvůli COVID-19 nemá zájem o prezentaci na 

festivalu

Brio restaurant Ne https://www.briorestaurant.cz/

Restaurace U Solné brány Ne https://www.hotelusolnebrany.cz/

Kozlovna Ne http://www.kozlovnacb.cz/

Minipivovar Krajinska 27 Ne http://krajinska27.cz/

Restaurace Bílý jednorožec Ne https://www.bilyjednorozec.cz/

Le Jardin Ne https://www.lejardinrestaurant.cz/
Restaurace Goldie Ne https://www.hotelnautilus.cz/
Šupina a Šupinka Ne http://www.supina.cz/

Grill baguette rustika Ne https://grill-baguette-rustika.business.site/

Oslovené restaurace (část 1)



Sponzoring

Název
Zájem o 

spolupráci
Web. stránka Poznámky

Hostinec U černého koníčka Ne http://www.ucernehokonicka.cz/

Franko´s pizza Ne https://frankos.cz/

Hadog Ne https://www.hadog.cz/

Bistro Magdalene Ne https://www.bistromagdalene.cz/

Restaurace Masné krámy Ne https://www.masne-kramy.cz/

Restarace NAŠE FARMA Ne https://restaurace.nasefarma.cz/

Poke bistro Ne https://www.pokecb.cz/

Zvon restaurace Ne http://www.zvon-cb.cz/

Restaurace Paluba Ne https://www.restauracepaluba.cz/

Restaurace Panda Ne http://www.restauracepanda.cz/

Restaurace Na Zahrádce Ne http://www.restauracenazahradce.cz/

Restaurace Solidní šance Ano https://www.hluboka.cz/
Účast by se jim nyní vyplatí pouze bez 

vstupních poplatků

Trdelník na kolečkách Ano http://trdelniknakoleckach.cz/ Poskytnuty podrobné informace

Oslovené restaurace (část 2)



Marketing – kalkulace

1. Billboardy

 1.Billboard, Praha 4 - Nusle (Otakarova), 3 500 Kč / 
měsíc

 2.Billboard, Praha 5 - Smíchov (Strakonická, u přípojky z 
ul. Nádražní), 4 000 Kč / měsíc

 3.České Budějovice, Dobrovodská x Rudolfovská 
Realizace: plakát/ banner, 4 900 Kč / měsíc

 4.České Budějovice, Lokace: Rudolfovská, Realizace: 
reklamní plakát, banner, 4 900 Kč / měsíc

 5.Jindřichův Hradec, Rezkova, 4 400 Kč / měsíc

 6.Tábor, Sezimovo Ústí, 4 400 Kč

 7.Brnoboard, 3 600 Kč / 14 dní

grafika - vlastní zpracování

2. Rádio

• Český rozhlas České Budějovice

• cena 7 500 Kč / týden v rámci pořadu 
Dobré odpoledne z ČB

• Ø37 500 Kč /měsíc

3. Periodika

• umístění reklamy v časopisu Gurmet – 70 
000 Kč / jedno vydání



4. Prostory MHD

Formát A4 (na výšku) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

1 ks 45 Kč 50 Kč 55 Kč

87 ks 3.915 Kč 4.350 Kč 4.785 Kč

Za každý další započatý týden + 5 Kč / leták

Formát A3 (na výšku za řidičem do 
rámečku)

1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce

1 ks 250 Kč 300 Kč 350 Kč

50 ks 12.500 Kč 15.000 Kč 17.500 Kč

Za každý další započatý měsíc + 50 Kč / 1 leták

PRAHA - prostory metra
Rámeček velký, trasa A, B, C

• rozměr: 106 x 19 cm

• od 950 Kč / měsíc / 1 ks

PROSTORY TRAMVAJE – PRAHA

Leták

• rozměr: A3

• od 200 Kč / měsíc / 1 ks

PROSTORY AUTOBUSU – PRAHA

Oboustranný rámeček

• rozměr: 49 x 49 cm, 1 rámeček = 2 plakáty

• od 3 500 Kč / měsíc / 10ks

ČESKÉ BUDĚJOVICE

BRNO - prostory autobusů / tramvají
Leták

• rozměr: A4

• od 80 Kč / měsíc / 1 ks

LCD monitory

• spot 10 sec

• 9 000 Kč / 14 dní / spot

PROSTORY AUTOBUSU - TÁBOR
Leták

• rozměr: A4

• 350 Kč / měsíc / 1 ks

LCD monitory

• spot 10 sec

• 4500 Kč / 14 dní / spot



Marketing - celková kalkulace

Billboardy 33 560 Kč

Rádio - Český rozhlas České Budějovice 37 500 Kč

Časopis Gurmet 70 000 Kč

Časopis F.O.O.D – reklama – Instagram story 10 000 Kč

Prostory MHD – České Budějovice 7 500 Kč

Prostory MHD – Praha (3 x po 10 ks) 15 000 Kč

Prostory MHD – Brno (10 ks) + spot 9 800 Kč

Prostory MHD – Tábor (10 ks) + spot 8 000 Kč

Reklama Student Agency – linka Praha-Brno 58 500 Kč

Banner - idnes.cz Labužník 114 000 Kč (28 500 Kč / týden)

CELKEM 363 860 Kč / měsíc



Gastro – Stánky, plocha

Obecně

 cena za pronájem – předešlé festivaly – cca 1000 
Kč + nějaká % z tržby (okolo 2 000,-/m2/den)

 Trdelník na kolečkách

 karavan – přibližně 2,5 m2

 festivaly většinou – 2 000 Kč /m2 (z minulosti – food 
truck)

 elektřina je většinou zahrnuta v nájmu

 soutěž o ten konkrétní produkt (věnován)

 (věrnostní kartičky)



Gastro - Stánky, plocha

Akce typu Bartolomějská pout v Heřmanovi Městci:

 Stánkové místo (7 m2) 1 600 Kč

 Posezení před stánkem (5 m2) 1 000 Kč 
(pouze stánky s občerstvením)

 Posezení vedle stánku (7 m2) 1 600 Kč 
(pouze pro stánky s občerstvením)

 Osobní vozidlo, dodávka bez přípojného vozíku 500 Kč

 Obytné vozidlo 700 Kč

 poplatky jsou uvedeny na celou dobu poutě a nelze je 
rozdělit – trvání od pátku do pondělí



Doprovodné 
akce -
náklady 
family zóna



Doprovodné 
akce -
náklady



Závěr,

vyhodnocení práce


