
Komise marketingu a komunikace     22. 7. 2016 

Zápis č. 11 

Přítomen: Luděk Lopour, Jan Šustr, Petr Staněk, Jaroslav Miklík 

Omluven: Jiří Mühlfait, Michal Šimo, Filip Šustr 

Hosté: Miroslav Skalník, Zdeněk Navrátil 

V úvodu setkání proběhlo krátké zhodnocení průběhu propagace města na Mistrovství světa horských kol 

v Novém Městě na Moravě. Účast na MTB hodnotí komise i vedení města kladně. 

Marketingová strategie města 

Členové komise si doma pročetli koncept marketingové strategie města, který jim při posledním setkání 

(22. 6. 2016) představil jeho autor Miroslav Skalník.       (příloha č. 1) 

Předseda komise Luděk Lopour zahájil diskuzi nad předloženým materiálem. Nejvíce diskutovaným 

tématem se stala možnost využití kabelové televize – TV Vysočina, pro marketing města. Do příštího setkání 

komise je třeba zjistit, jaká je sledovanost TVV. (Z: Adlerová) 

Starosta města následně vyzval všechny členy komise, aby se do příštího setkání komise marketingu a 

komunikace k předložené marketingové strategii vyjádřili. Termín příštího setkání je předběžně stanoven na 

září 2016 – bude upřesněno.  

Video o městě 

Videospot o našem městě je třeba rozšířit a zvýšit tak jeho sledovanost. Je nutné zaslat videospot na 

turistické portály: Vysočina Tourism, CzechTourism, Koruna Vysočiny, České dědictví UNESCO a další. (Z: 

Miroslav Sklaník) 

Bylo by vhodné video umístit do hlavičky e-mailu všech zaměstnanců městského úřadu (Z. Libor Vostrejš, 

Adlerová) 

Dále by bylo vhodné promítat video před filmem v Kině Vysočina, případně ho nechat běžet na obrazovce 

ve vestibulu. Je nutné, aby video běželo před každým filmem při plánovaném promítání letního kina za 

Domem kultury. (Z: Adlerová) 

Video je nutné umístit na stránky hlavních organizací, které přijímají granty, dále na všechny weby 

příspěvkových organizací. Od nového roku pak umístit kratší verze videí do MHD. 

 

Originální grafická propagace 

Linoryt výtvarníka Miloše Slámy je hotov. První billboard je umístěn na ulici Brodská – ve „Štánu“. V letních 

měsících vznikne PVC cedule do vitríny v Zámku. Dále je třeba se zabývat umístěním dalších cedulí. 

Například na nádraží, příjezdy do města, Zelená Hora. 

 

 



Guerillový marketing 

Komise se v závěru svého zasedání zabývala možností užití tzv. Guerillového marketingu. Jedná se o 

nekonvenční formu propagace s cílem vzbudit maximální zájem za použití omezeného rozpočtu. 

 

Termín dalšího setkání bude stanoven tajemnicí komise do konce srpna 2016. Odhadovaný termín je třetí 

týden v září 2016.  

 

Úkoly:  

Zadat MA Ryškovi návrh polepů na autobusové nádraží – (Z: Adlerová) 


