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Praha cílí na zahraniþní trhy. Spustí
velkou kampaĖ na svČtovém internetu
Ukázat Prahu jako ideální m"stskou destinaci chce nová
kampa#, chystaná pro internet a sociální sít". "Jde o v$bec
první ucelenou on-line kampa# Prahy," %íká šéfka Pražské
informa&ní služby. Kreativitu má na starosti agentura Havas
Worldwide Prague, hledá se ješt" mediálka.
t te více o: Praha | kampa! | média
Jaroslav Krupka



 





Praha se bude ješt letos propagovat na sociálních sítích
a internetu v zahrani í. Pomže jí k tomu nová kampa
agentury Havas Worldwide Prague, která zvít zila v
nedávném výb rovém ízení a podepsala tíletou
smlouvu s Pražskou informaní službou - Prague City
Tourism.
V prb hu nadcházejících m síc vzniknou spoty a
vizuály orientované na všechny dležité zdrojové trhy N mecko, Rusko, Velkou Británii, Itálii, Nizozemsko,
USA, ínu, Izrael, Jižní Koreu a Japonsko. Prague City
Tourism vypsal v rámci této kampan ješt veejnou
zakázku na mediální agenturu, která stanoví dlouhodobou
| Pihlásit
strategii
pro digitální média.

Jeden z návrh' kampan( po)ítá s variantou
dvou kontrastních fotografií. Kampa* by m(la
b(žet na sociálních sítích, ale zvažuje se i
vhodné využití videí na YouTube.
foto: archiv M&M

"Jde o vbec první ucelenou on-line kampa Prahy," uvádí editelka Pražské
informa ní služby - Prague City Tourism Nora Dolanská.
Pojetí kampan má reflektovat individualitu každého návšt vníka i zážitk,
které Praha mže nabídnout. "Nezamujeme se pouze na romantické
pohledy na Prahu, ale chceme ukázat skutený život napíklad
prostednictvím dvou fotek, které fungují ve svém kontrastu. Hlavní myšlenkou
kampan je, že Praha je ideální mstskou destinací," íká digital creative
director Havas Worldwide Prague Pavel Vincenc.
Restaurace Villa Richter na terase u Svatováclavské vinice láká nejen na
romantiku - tte ZDE
Propagace se bude zam ovat na p t hlavních témat, kterými jsou
gastronomie, kultura, romantika, nakupování a Praha jako ideální m sto pro
aktivní turistiku. Grafické ztvárn ní kampan pímo vychází z manuálu

1z4

Tiš
Ele
eM

4. 8. 2014 12:17

Praha cílí na zahrani+ní trhy. Spustí velkou kampa, na sv-tovém ...

http://mam.ihned.cz/c1-62569960-praha-cili-na-zahranicni-trhy-...

destina ní zna ky Praha, kterou loni vytvoila spole nost Dynamo Design.

Uká

Na mediálku ;eká 42 milion<
Ko

Kampa se naplno rozb hne letos na podzim, kdy by m la z dalšího tendru
vzejít mediální agentura, která se postará o nákup on-line prostoru na
vybraných sociálních sítích a vyhledáva ích. Hodnota této zakázky d lá 42
milion korun.
Tajemství starých dom. Developer Flow East ukázal architektonické
skvosty - tte ZDE
Kampa bude cílit na už zmín né zdrojové trhy, pedevším tedy N mecko,
Rusko, Velkou Británii, Itálii a USA, zam í se ale také na zem s vysokým
turistickým potenciálem typu íny nebo Jižní Koreje. "=íany bychom rádi
oslovili prostednictvím tamní sociální sít Weibo, na které je registrováno na
pl miliardy uživatel, v Rusku se zase zamíme na komunikaci na síti
Vkontakte.ru," dopluje Dolanská.
Z celkového objemu finan ních prostedk bude mít vít zná agentura ješt
letos k dispozici 22 milion korun, kampa by m la b žet ti roky. Do tendru se
lze hlásit do 5. záí.
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Informace o inzerci, inzertní kontakt inzerce@ihned.cz, redakuní kontakt redakce@ihned.cz. Další kontakty zde.
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