
Komise pro marketing  
a komunikaci 

Program 19. 8. 2015 



Program: 
1) Komunikační strategie úřadu a PO města (N. Adlerová)  

(stručná informace o tom, zda se něco měnilo, co se děje, jak to funguje) 

 

 
2)    Databáze novinářů + KOL (p. Šimo, N. Adlerová)  

(funguje navržený princip, rozesílá se?) 

 

 
3)    Propagační video města (p. Muhlfait)  

 
4)    Seznam turistických cílů (Lopour)  

 5)    Logo města (změna nebo ne?) (p. Šustr)  
 6)    Zpravodaj zvýrazněný na webových stránkách + FB (N. Adlerová)  
 

7)    Nový koncept orientačního systému (všichni, N. Adlerová)  
 

8)    Destinační společnost Koruna Vysočiny (Lopour)  
 

9)    Muzeum nové generace (Lopour)  
 

10)    Komunitní koordinátorka – spolupráce - idea (Lopour)  
 



1)  
Komunikační strategie úřadu  

a PO města (N. Adlerová)  
(stručná informace o tom, zda se 

něco měnilo, co se děje, jak to nyní 
funguje) 

 

Ano?  



2)     
Databáze novinářů + KOL  

(p. Šimo, N. Adlerová)  
(funguje nějaký nový princip, rozesílá se?) 

 

Ano?  



3)     
Propagační video města  

(p. Muhlfait) 
• Byl rozeslán seznam, co na videu má být, mohli jsme 

upravovat. 

• Natáčí SATT? 

• 4 minutové klipy (sport, kultura, historie, zima) 

• Termín? Ukázka podobné práce? 

• Konkrétní místa užití (veletrh … sledují lidé?, Youtube, …?) 

• Šíření (virál … něčím zajímavé….až šokující) 

• Osobní návrh: 30 vteřin něčeho netradičního, profesionálního 
(pozdě?) 

 



4)     
Seznam turistických cílů (Lopour)  

• Předloženo jako návrh pro tištěné materiály: 

– Zajímavé vily 

– Sídliště Dagmarky 

– Žďár gotický (sklepení, akce, studny…) 

– Gastro zážitky (gastroprůvodce, spolufincování) 

– Žďár pro kavárenské povaleče (průvodce) 

– Bohumír Matal (nádraží, výstava, merchandising) 

 





Z webu ČD: 

„Už na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou 
se můžete těšit na příjemné překvapení. 
Nádražní budovu krášlí mozaika Bohumíra 
Matala (1922 - 1988), kubisty a nejmladšího 
člena Skupiny 42.“ 



Z webu turistika.cz 

„Do Žďáru nad Sázavou jsme přijeli vlakem, 
autobusové nádraží se nachází hned vedle toho 
vlakového. Mile nás překvapila mozaika 
Bohumíra Matala, jež je k vidění na fasádě i 
uvnitř budovy nádraží.“ 



Labyrint na náměstí 

• Předloženo Radě města zpracované 11. 6. 

• Připravena spolupráce s Gymnáziem ZR 

• Zajištěno financování i garance 

• Zamítnuto RM 

 



5)     
Logo města (změna nebo ne?)  

(p. Šustr 

• Dosavadní závěr pro doporučení zní „neměnit“ 



6)     
Zpravodaj zvýrazněný  

na webových stránkách města + 
Facebook města 

(N. Adlerová) 

• Uvedeno na titulní straně 

• FB – zřizuje se? 

• Náklady 20 000 Kč 



7)     
Nový koncept orientačního systému 

(všichni, N. Adlerová)  

• Co informace od odboru komunálních služeb   
o stávajícím stavu? 

• Značení turistických atrakcí je nevýrazné          
a smutné 

• Info na Zelenou Horu od Brodu 

• Veselejší, výraznější, víc… 



8)     
Destinační společnost Koruna 

Vysočiny (Lopour) 

• Červen, memorandum, spolupráce 7 měst 

• Společné marketinkové projekty (KDO přesně, 
JAK – vizuál, logo, komunikační kanály….) 

• Žďár – hvězda Vysočiny 

• 150 tis. Kč 

 



• Co má každé město udělat? 

• Jak a kde se bude konkrétně DS KV ukazovat? 

• Co má udělat naše komise? 

• Kdo je Vladimír Vecheta? 

• Kdo bude platit další náklady (prezentace, 
tiskoviny, veletrhy ….?) 

• Pozor: při prezentacích města na veletrzích      
v rámci Kraje Vysočina se ZR „ztrácí“, není 
jedinečný, nebude tomu tak i v DS KV?  



9)     
Muzeum nové generace (Lopour) 

• Otevřeno nové muzeum na Zámku 

• Jak spolupracuje město? Parkoviště. 

• Jsou nějaká jednání? 

• Dokud je muzeum novinku, využít (přikládání 
nějakých informací, pozvánek, tipů ke 
vstupence …. Nestačí jen umístit letáky) 

• Odkaz na www.zdarns.cz je 

http://www.zdarns.cz/

