Zápis MRK ČSRU
MARKETINGOVÁ a PR KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (MRK)
Zápis č.8/2017 z jednání MRK dne 6. prosince 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Roman Rygl (RR), Karel Ševčík (KŠ), Alexandra Zítková (AZ), Martin Charvát
(MCh), Jaroslav Štáhl (JŠ), Jan Stránský (JS), Michal Charvát (MiCh)
Omluveni: Jaroslav Hrubý (JH), Pavel Holeček (PH)
PROJEDNÁVANÉ BODY:
1.

Personální obsazení manažera marketingu od 1.1.2018
a.

2.

Činnost marketingu na následující období – klíčové úkoly
a.
b.
c.
d.

3.

Informační servis – pozvánky, výsledky, statistiky
Příprava a propagace akcí – Švýcarsko, Moldavsko, začátek domácích soutěží, ME U20
Marketingové podmínky v soutěžích ČSRU
Strategie marketingu
i. Závěr: VV ukládá PCH, MiCh, MCh, KŠ a AZ, aby do konce roku projednali výše uvedené
body, připravili akční plán pro jejich splnění, na jeho plnění průběžně pracovali

Rozpočet marketingu na rok 2018 a sponzoring
a.
b.

4.

PCh navrhl členům MRK obsazení pozice manažera marketingu panem Michalem Charvátem. Michal
je bývalý hráč ragby, který se profesně věnuje marketingu, včetně marketingu sportovního.
V poslední době se věnoval např. marketingu Všesokolského sletu v Praze 2018.
i. Závěr: MRK souhlasí s personálním obsazením pozice manažera marketingu Michalem
Charvátem, pozice bude vykonávána formou OSVČ. V začátku vypomůže s činností i Martin
Charvát

PCh představil členům MRK návrh rozpočtu ČSRU včetně rozpočtu marketingové sekce
PCh představil členům MRK současný stav sponzoringu a sponzorských jednání
i. Závěr: MRK bere informace ohledně rozpočtu a sponzoringu na vědomí. Užší skupina MRK
(viz. Závěr k bodu 2) připraví do odhad potřebných investic pro oblast marketingu na rok
2018

ČT a eTV 2018
a.
b.
c.

PCh informoval MRK o spolupráci s francouzskou ragbyovou federací (FFR), na základě které byl
odvysílán přenos utkání Francie-Nový Zéland na ČT4. Další spolupráce s FFR v oblasti marketingu i
sportu je v jednání
PCh a MiCh zorganizují schůzku s ČT4 ohledně vysílání utkání a ragbyových pořadů v roce 2018
V rámci eTV vysílání je plánováno rozšíření spolupráce se Sports Online, včetně zamýšleného
týdenního sumáře ragbyových akcí
i. Závěr: MRK bere informace na vědomí a souhlasí s rozšířením spolupráce v oblasti eTV

Další jednání MRK se uskuteční ve středu dne 10.1.2018 od 14:30 v Praze na Markétě
Zapsal PCh, dne 6.12.2017
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