Zápis MRK ČSRU
MARKETINGOVÁ a PR KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (MRK)
Zápis č.2/2017 z jednání MRK dne 1. února 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Jaroslav Štáhl (JŠ), Roman Rygl (RR), Jan Stránský (JS), Jaroslav Hrubý (JH)
Omluveni: Pavel Holeček (PH), Karel Ševčík (KŠ), Martin Charvát (MCh)
PROJEDNÁVANÉ BODY:
1. Internetové TV vysílání
a. V rámci poptávky bylo vysílání zápasů prozatím TOP6 a víkendový sestřih
b. ČSRU obdržela nabídky od společností TV.com a SportsOnline
c. Závěr: PCh požádá obě společnosti o doplnění některých informací a téma bude znovu
projednáno na dalším jednání MRK
2. Mediální agentura
a. PCh a JH se sešli se společností TrimaCB, která nabízí kompletní PR a marketingové
služby, nákup mediálního prostoru, mediální kampaně či kompletní produkci utkání.
Společnost je zároveň schopná částečně si zajistit financování provozu sama. Referencí
společnosti je např. spolupráce s volejbalovým svazem v minulosti. Nyní zpracuje Trima CB
nabídku pro ČSRU, včetně návrhu zajištění informačního servisu (výsledky utkání a články
pro média po každém hracím kole)
b. Závěr: MRK ukládá PCh a JH, aby nadále komunikovali se společností a předložili nabídku
společnosti TrimaCB k posouzení MRK
3. Seznam úkolů MRK
a. PCh připravil seznam úkolů, které by postupně měla zpracovávat MRK
b. Závěr: Členové MRK si úkoly rozdělili pro další zpracování. Na příštím jednání se jednotlivá
témata představí včetně časového rámce pro zpracování úkolu
i. Mediální partneři – MCH
ii. Marketingový partner – PCh, JH
iii. Metodika práce se sponzory (akce pro sponzory, tok informací, výkazy, druhy
propagace) – RR
iv. Marketingový manuál pro mezistátní akce – KŠ, PCh
v. Marketingový manuál pro domácí soutěže – JH
vi. Rámcová komunikační strategie ČSRU in/out – MCh, JŠ
vii. Práce s diváky – KŠ
viii. Péče o osobnosti ČSRU – JS
ix. Síň slávy ČSRU – JS
x. Newsletter ČSRU – PCh
Další jednání MRK se uskuteční ve středu 8. března od 17:00 v Praze na Markétě
Zapsal PCh, dne 1.2.2017
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