Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 17. 5. 2017

Místo konání: zasedací místnost primátorky města
Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Hlavní témata jednání:
Krátké spoty o Děčíně a okolí v kinech
Na návrh pana Pažourka přijal pozvání pan Martin Pošta – vedoucí kina Sněžník a člen asociace
provozovatelů kin. Pan Pošta informoval o tom, jak funguje reklama v kinech.
Pomocí video spotu, krátkého filmu v přibližné délce 30 vteřin by bylo možné prezentovat město
Děčín a okolí v kinech po ČR, vždy před uvedením filmu v sále. Divákovi tento spot neunikne, jelikož
v kině je již zhasnuto a lidé se těší dobře naladěni na film. Nemůžou očima sledovat vlastně nic
jiného. Je možné dle tipu filmu cílit na určitou skupinu lidí.
Pokud by byl zájem, je nutné natočit video spot. Komise CR dostala doporučení na děčínskou firmu
mladých lidí Landscape production, se kterými se pracovní skupina informativně sejde.
Předpokládaný výdaj spotu 20 000 – 30 000 tis. Kč. Poté je nutné vyčlenit finance, které se do
reklamy v kině investují. Dále by se utvořila poptávka ve kterých kinech by byl zájem spot vysílat.
Nabízí se možnost zaplatit spuštění spotu v partnerských městech, byla by pak možnost lépe sledovat
dopad pomocí dotazníků ve spolupráci s partnerským městem.
Spot by se pak dal využít dále pro prezentaci města, na sociálních sítích, webových stránkách, na
veletrzích, pouštět videa na lodi, v autobuse, na nádraží atd.
Pracovní skupina určená k schůzce a jednání s Landscape production – pí. Štechová, p. Pažourek, p.
Pošta, pí. Trapani.
Nové informace
Pan Hrouda informoval o své plánované účasti v komisi CR pro Ústecký kraj. Dále se podařilo do
priorit Ústeckého kraje dostat do prvního bodu podporu růstu HDP i cestovní ruch.
Dotace pro Labskou plavební společnost
Komise CR se shodla, že bude dále pro podporu Labské plavební společnosti, ovšem za splnění všech
podmínek uvedených ve smlouvě, kde bude komise dále navrhovat úpravy, které by se zanesly do
dodatku. Komise CR by se také ráda sešla s panem Hudečkem.

Úkol:
-

Pan Martin Pošta domluví schůzku s Landscape production, která se bude konat na
magistrátu města ohledně natočení video spotu

Další jednání komise se uskuteční 14. 6. 2017 v 17 h v zasedací místnosti primátorky města.
Zpracovala: dne 18. 5. 2017
Kateřina Trapani, oddělení cestovního ruchu

Jaroslav Hrouda, v.r.
předseda komise

