Zápis MRK ČSRU

MARKETINGOVÁ a PR KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (MRK)
Zápis č.1/2017 z jednání MRK dne 4. ledna 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Jaroslav Štáhl (JŠ), Roman Rygl (RR), Pavel Holeček (PH),
Jan Stránský (JS), Martin Charvát (MCh), Jaroslav Hrubý (JH), Karel Ševčík (KŠ)
Omluveni:
PROJEDNÁVANÉ BODY:
1. Složení marketingové komise
a. Závěr: komisi doplnili Karel Ševčík z RC Tatra Smíchov a Jaroslav Hrubý z RC
České Budějovice
2. Prezentace pro sponzory
a. PCh prezentoval návrh nabídky pro sponzory, následovala diskuze a připomínky
b. Závěr: představená nabídka je obecně použitelná pro všechny potenciální partnery.
Z diskuze nicméně vyplynula nutnost individuálního přístupu k potenciálním
sponzorům, pro které je třeba připravit ještě individuální nabídku. Z toho důvodu je
třeba vypracovat i tabulku ocenění jednotlivých druhů marketingového plnění – MRK
ukládá PCh, aby tuto tabulku do příštího jednání zpracoval. MRK zároveň ukládá
PCh dopracování obecné marketingové nabídky na základě proběhlé diskuze
bezodkladně
c. Závěr: jedním z nejdůležitějších ukazatelů jak vůči státním, tak nestátním institucím
je ukazatel členská základna. V současnosti nemusí být hráči do určitého věkového
limitu registrováni, což je s ohledem na zmíněné chyba. Do následujícího jednání
VH, připraví MRK návrh na změnu tohoto předpisu, odpovídá PCh
3. Mediální partneři
a. je nezbytné mít smluvně zajištěné mediální partnery, členové MRK diskutovali
možnosti v této oblasti
b. Závěr: MRK ukládá MCh, aby oslovil potenciální partnery, prioritně deník Sport a
další mediální partnery (včetně radiostanic) a na příštím jednání MRK informoval o
průběhu jednání
c. PCh informoval o jednání s ČT, další jednání budou následovat. Další možností
vizualizace jsou internetové televize. JH informoval o možnostech např. webu
TV.com
d. Závěr: JH a PCh budou na tomto bodě spolupracovat a na příští jednání připraví
informaci k tomuto bodu, včetně nabídky společnosti TV.com
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4. Infoservis ČSRU
a. členové MRK pokračovali v projednávání bodu infoservis ČSRU, je nezbytné toto
řešit urgentně ještě před startem jarní sezony soutěží
b. JH informoval o partnerství volejbalového svazu s firmou, která tento infoservis
zajišťuje svazu kompletně zajišťuje
c. Závěr: MRK ukládá JH a PCh, aby na příští jednání MRK předložili nabídku mediální
firmy zajišťující profesionální infoservis k posouzení, zda je toto v možnostech
ČSRU. MRK zároveň ukládá MCh, aby se pokusil nalézt zájemce, např. z řad
studentů, který by na částečný úvazek zajišťoval základní servis pro ČSRU
(pozvánky na utkání, výsledkový servis)
5. Seznam úkolů MRK
a. PCh připravil seznam úkolů, které by postupně měla zpracovávat MRK
b. Závěr: MRK ukládá ostatním členům MRK, aby tabulku PCh prošli, doplnili další
úkoly, které bude nutné zpracovat, a doplnili úroveň priority dle jejich subjektivního
názoru. Na dalším jednání MRK se jednotlivé úkoly přidělí mezi členy MRK včetně
termínů zpracování
Další jednání MRK se uskuteční ve čtvrtek 1.února od 17:30 v Praze na Markétě

Zapsal PCh, dne 4.1.2017
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