Komise marketingu a cestovního ruchu

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
konaného dne 14.6.2021 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice
Přítomni:
Tomáš Sarnovský
Martina Vondráková
Eva Břeňová
Jan Dostal
Michaela Mokrá
Jaroslav Růžička
Aleš Stibal
Omluveni:
Petr Pinka
Milan Čigáš
Program:
- Projekt Geosolar v Litoměřicích - návrh podoby komunikační kampaně
k veřejnosti
- Informace vedoucí OKMaCR k činnosti odboru a akčnímu plánu marketingu
na rok 2021
- Doplněné body programu: oceňování provozoven, aplikace Smart Guide,
podoba kruhových objezdů ve městě
- Diskuse
Projednáno:
TS – zahájení jednání
Komunikace projektu Geosolar v Litoměřicích k veřejnosti - diskuse:
-

cílem je komunikovat projekt směrem k občanům tak, aby se s myšlenkou
ztotožnili, důležitá je jednotná prezentace
první aktivitou bylo informování zastupitelů města na posledním jednání
a následně článek v Radničním zpravodaji
návrh prezentace jednoduchou formou, srozumitelnou pro laiky, maximálně
zjednodušovat, začít letáčkem, poté doplnit obsáhlejší brožurou pro zájemce
o tuto problematiku
nejprve je třeba jasná politická shoda na tom, že tento projekt chtějí podpořit –
a dát jasně najevo, co oni považují za hlavní výhody
prezentovat jako posun a další vývoj projektu Geotermal
příležitost k využití sloganu „Město s energií“
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-

příležitost k prezentaci vědy – „Svět geověd“

-

další fáze komunikace projektu:
o prezentace celému politickému spektru, společná deklarace politiků, proč
stojí za tímto projektem
o příprava marketingového plánu:
▪ vytvoření jednoduchého propagačního materiálu pro širokou
veřejnost, má prezentovat benefity
▪ vytvoření složitějšího materiálu (brožury) pro zájemce o tuto
problematiku
▪ využití propagačních videí a dalších komunikačních nástrojů
města
▪ jednotná grafická podoba

-

Závěr: Komise marketingu a cestovního ruchu doporučuje Radě města
Litoměřice, aby stanovila termín mimořádného jednání zástupců subjektů
zastoupených v zastupitelstvu, na kterém bude projednána problematika
geosolárního projektu. Cílem je získat pro další komunikaci s veřejností od
každého subjektu zastoupeného v zastupitelstvu stanovisko, zda tento projekt
považuje pro město a jeho obyvatele za prospěšný. Komise navrhuje uskutečnit
toto jednání 28. 6. 2021.

Informace vedoucí OKMaCR k činnosti odboru a Akčnímu plánu marketingu (EB)
-

-

pozvánka na 24.6. – obnovení výroby piva v litoměřickém pivovaru, informace
k nové expozici „Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“ a jejímu
propojení s expozicí „Cesta za vínem“ v hradu a s hradní restaurací, která bude
zaměřená na regionální produkty
nová podoba informační tabule na Mírovém náměstí, dostupnost informačních
tabulí ve městě
probíhající implementace jednotného grafického vizuálu
nový web města, který integruje informace z MěÚ, turistický portál i kalendář akcí
průběh realizace fotopointu
podpora místních podnikatelů – bonus v podobě prohlídky atraktivity zdarma za
útratu určité částky v některé z místních restaurací
poděkování za výbornou spolupráci s MKZ
pozvánka na Muzejní noc 18.6. – akce ve městě probíhá od 17 do 22 hodin,
OKMaCR se účastní s prohlídkou expozice Důl Richard od 17 do 20 hodin
informace k plánovanému otevření nádraží Litoměřice město po proběhlé
rekonstrukci – počátek srpna
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Ocenění „Nejkrásnější provozovna“
-

členové komise se shodli na opětovném uspořádání soutěže o nejkrásnější
provozovnu ve městě, vyhlášení spolu se Srdcařem Litoměřic dne 24.11.2021
v litoměřickém hradu

Informace k aplikaci Smart Guide (JD)
-

vysvětlení funkcí, které aplikace umožňuje
je doplněn obsah o Litoměřicích a Českém středohoří, je možné dále doplňovat
a upravovat

Podoba kruhových objezdů ve městě (JR)
-

hlavní kruhové objezdy ve městě mají celoročně stejnou podobu s květinovou
výzdobou – upravit je vzhledem ke zdejší vinařské tradici a tradici Zahrady
Čech?
MM – již pracuje na podobě kruhového objezdu Dlouhá/Na Valech/Na
Kocandě/Mezibraní ve spolupráci se zahradnickými školami
EB – kruhový objezd u kulturního domu je laděn k Českému středohoří
Závěr: Komise marketingu a cestovního ruchu dává podnět Radě města
Litoměřice k vyhlášení veřejné soutěže na estetickou podobu hlavních
kruhových objezdů v Litoměřicích

Dne 14.6.2021
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