
Program: 

1) Přivítání, seznámení 

2) Organizační záležitosti – tajemnice komise 

3) Vize města: co máme dělat? 

4) Případné prezentace členů komise 

5) Příprava plánu – co nejvíce hoří 

6) Stanovení termínů příštích schůzek 

----------------------------------- 

Logo a slogan pro MHD, nálepky pro občany, 

Lepší místo – zpráva, workshop 



Marketing a komunikace 
 

Luděk Lopour, březen, duben 2015 



Luděk Lopour 

- 1970 

- gymnázium Žďár nad Sázavou 

- FF MU Brno (český jazyk, historie) 

- reklama a propagace CK Nomád s.r.o. (4 roky) 

- JS Partner s.r.o. (7 let) 

- vlastní agentura sisky.cz (4 roky) 

(reklamní kampaně, konference, kongresy, 
stánky, dárky …) 

- Syngenta CZ a SK, Bristol-Myers Squibb, MJM 
Litovel, Pierre Fabre Medicament CZ a SK … 

 



Luděk Lopour 

- příležitostný „novinář“  

- příležitostný „pisatel“ 

 

- učitelská praxe gymnázium Žďár (1,5 roku)  

 



Marketing a komunikace / Žďár nad Sázavou 

• Proč aneb kde to skřípe: 
-  Slabá komunikace mezi občany a městem 

-  Necílený marketing města 

-  Pověst neatraktivního města 

- Jaký je obraz Žďáru v očích obyvatel Česka? … vraždy …. 

-  Slabá pozice cestovního ruchu v komisích (byl na okraji KK)  

-   Povzbudit lokální patriotismus  

• („jsem Žďárák a jsem hrdý“) 

• - Pouze sport ??? 

Zdroj: Žďárský deník 



Marketing a komunikace / Žďár nad Sázavou 

 DVA směry naší práce: 

Zdroj: Žďárský deník 

1) Občané města 2) Návštěvníci města 



1) Komunikace směrem k občanům města 

Cíle komise: 

Zdroj: Žďárský deník 

a) Provázání komunikačních kanálů 

Web, tištěný zpravodaj, facebook ... Co dál? 

 



1) Komunikace směrem k občanům města 

Zdroj: Žďárský deník 

b) Posílení komunikace s občany 

Diskuse, veřejná jednání v časných fázích projektů  

 

Cíle komise: 



1) Komunikace směrem k občanům města 

Zdroj: Žďárský deník 

c) Posílení vztahu občanů k městu a jeho historii 

Kronika, místopis, tradice  

 

Cíle komise: 



1) Komunikace směrem k občanům města 

Zdroj: Žďárský deník 

c) Posílení vztahu občanů k městu a jeho historii 

Kronika, místopis, tradice  

 

Cíle komise  (shrnutí): 

b) Posílení komunikace s občany 

Diskuse, veřejná jednání v časných fázích projektů  

 

a) Provázání komunikačních kanálů 

Web, tištěný zpravodaj, facebook ... Co dál? 

 



2) Komunikace směrem návštěvníkům města 

Zdroj: Žďárský deník 

a) Nastavení cíleného marketingu 

Propagace města dle strategie  

 

Cíle komise: 



Obrazová vložka 

Zdroj: Žďárský deník 

Titulní webová stránka  

bazénu v Pardubicích 

 

Titulní webová stránka  

bazénu v Kuřimi 

 

Titulní webová stránka  

bazénu ve Žďáře 

 



2) Komunikace směrem návštěvníkům města 

Zdroj: Žďárský deník 

b) Zřídit funkční informační centrum 

Komunikace web, informační navigační systém    

 

Cíle komise: 



2) Komunikace směrem návštěvníkům města 

Zdroj: Žďárský deník 

c) Pořízení celkové vizuální identity města 

GM, logo, znak města, symbol…    

 

Cíle komise: 



Obrazová vložka 

Rok 2011 



2) Komunikace směrem návštěvníkům města 

Zdroj: Žďárský deník 

d) Nastavení „hospodářského marketingu“ 

Czechinvest, hospodářská komora 

 

Cíle komise: 



2) Komunikace směrem návštěvníkům města 

Zdroj: Žďárský deník 

Cíle komise  (shrnutí): 

d) Nastavení „hospodářského marketingu“ 

Czechinvest, hospodářská komora 

 

c) Pořízení celkové vizuální identity města 

GM, logo, znak města, symbol…    

 

b) Zřídit funkční informační centrum 

Komunikace web, informační navigační systém    

 

a) Nastavení cíleného marketingu 

Propagace města dle strategie  

 



Čeká nás práce 



Jak na to (představy radnice): 

1. Zástupce komise v redakční radě (zvolíme?) 
Žďárského zpravodaje, webu. 

- Má být ve zpravodaji inzerce? Kdo se o ni bude 
starat? 
 

2. Nastavuje podmínky medializace grantů 
příjemci. 
 - článek o akci pro web, facebook, zpravodaj  



Jak na to (představy radnice): 

3. Řeší vnitřní orientační systém ve městě. 
 - jak je to v současnosti? 

 
4. Navrhuje spolupráci na propagaci s komerčními 
i neziskovými organizacemi ve městě 
 - pomoc zdejším podnikatelům – odvádí daň 
ve Žďáře…. 



Jak na to (představy radnice): 

5. Je garantem grantového programu na ediční 
činnost. 
 - co to v praxi znamená „být garantem“? 

 
6. Spolupracuje s ostatními komisemi (sport            
s volný čas, kultura, rozvoj, hospodářská)                
a příslušnými odbory MěÚ. 
 
7. Nastavení marketinkové a komunikační strategie 
v souladu se strategickým plánem města. 



Výhody: 

Zelená louka, pole neorané   

Podpora radnice (ale i finanční?) 

Entuziasmus , chuť pracovat 



Nevýhody: 

Finance 

Politikaření ? 

Nedostatek invence  

Na co si dát pozor, aby nám 
nezůstaly jen oči pro pláč 

???????  



Ale pozor !!! 

Žádná počáteční autocenzura ! 

Všechny nápady 
jsou sdělitelné. 

 
Jde o myšlenky. 

 
Jde o celkový 

koncept. 
 

Jde o snění. 
 

Neexistuje 
nemožné. 



CO BUDOU NAŠE PRIORITY?: 

-Komunikační strategie úřadu a příspěvkových organizací. 
(N. Adlerová) 
-Databáze novinářů + KOL (M. Šimo) 
-Video (propagace ZR) (J. Muhlfait) 
- co máme v ZR? „Turistické cíle“ (LL) 
-Logo a grafický manuál: změna nebo ne nebo nové? 
Aktualizace … (Jan Šustr) 
- nový koncept orientačního systému – komentáře všichni 
- zpravodaj výrazněji na www.zdarns.cz (N. Adlerová) 
 
 

  

http://www.zdarns.cz/
http://www.zdarns.cz/

