Zápis MRK ČSRU
MARKETINGOVÁ a PR KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (MRK)
Zápis č.5/2017 z jednání MRK dne 3. května 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Jaroslav Štáhl (JŠ), Roman Rygl (RR), Jan Stránský (JS), Karel Ševčík (KŠ),
Martin Charvát (MCh), Jaroslav Hrubý (JH), Pavel Holeček (PH)
Omluveni:
PROJEDNÁVANÉ BODY:
1. Úkoly členů MRK
a. Mediální partneři – MCh, PCh
i. Závěr: úkol trvá – probíhají jednání s potenciálními partnery
b. Marketingový manuál pro domácí soutěže
i. Závěr: MRK ukládá JH, aby do materiálu zapracoval podněty PH a materiál
následně dopracoval ke schválení na příští MRK. Realizaci do praxe následně bude
řešit PCh
c. Rámcová komunikační strategie ČSRU in/out – JŠ a MCh
i. Závěr: úkol trvá, JŠ, MCh a PCh dopracují do příštího jednání MRK
d. Péče o osobnosti ČSRU – JS a PCh
i. Závěr: úkol trvá, termín dořešení 30.8.
e. Náborová metodika ČSRU – dopracovat materiál po vizuální stránce
i. Závěr: MRK ukládá PH, připravit návrh vizuálu náborových materiálů do následující
schůze
2. Produkce marketingu
a. KŠ představil ideu jak zajistit produkci marketingu z vlastních zdrojů, následně byly
diskutovány obě alternativy produkce – agenturně či z vlastních zdrojů. Finančně nebylo
možné obě alternativy porovnat
i. Závěr: KŠ připraví tabulku s detailním přehledem nákladů varianty vlastní zdroje do
příštího jednání MRK
3. Vrcholné akce sezony a jejich propagace
a. V následujících týdnech proběhne celá řada vrcholných akcí, kde je třeba zajistit PR
b. KŠ popsal kampaň ohledně turnajů v Ostravě zajištěnou sponzorsky
i. Závěr: PCh a KŠ budou pracovat na propagaci akcí
4. Různé
a. ČT - PCh informoval o průběhu jednání s ČT
b. Sponzoring – PCh informoval o předjednané smlouvě o Generálním partnerství a poděkoval
KŠ za zajištění tohoto sponzoringu
i. Závěr: MRK bere na vědomí
Další jednání MRK se uskuteční dne: bude stanoveno
Zapsal PCh, dne 3.5.2017
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