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• Komunikační plán: společná strategie propagace inovací pro 

cílové skupiny v kraji i mimo kraj.  

 

• Cíl:  

– budovat proinovační atmosféru v MSK  

– podpora zájmu o výzkumné a inovační aktivity  

– zabezpečení propagace inovačních aktivit  

 

• Témata: financování inovací, osobnosti, vzdělávání, úspěšné 

firmy, mezinárodní i regionální akce, spolupráce, transfer 

technologií, inovační infrastruktura, popularizace technických 

oborů….  

 

• Formy: noviny, weby, tiskové zprávy a konference, mailing, 

facebook, inovační presstrip, prop. materiály,…  
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• Společné používání loga RIS 

 

• Zveřejňování informací o akcích na partnerských 

webech a webu www.rismsk.cz 

 

• Tipy na inovační podniky či „inovační“ osobnosti – 

zveřejnění na webu, případné tipy novinářům 

 

• Inovační presstripy, soutěže 
 

http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
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• Články o inovačních presstripech, jak v novinách tak 

také na TV Polar   

 

• Inovační soutěž MSK 2013 -  články v novinách (HN) 

a vysílání v ČT (regionální zpravodajství) 

 

• Rozjíždí se spolupráce s novináři – zasílání tipů  

 

• Web rismsk.cz a zveřejnění informací o inovačních 

firmách 



Inovační firma Moravskoslezského 
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Záštita náměstka hejtmana kraje 

Harmonogram soutěže 

Ceny 

Marketing soutěže 

Žádost o součinnost 

zdroj / zpracoval(a): 

 

 Navštívili jsme: 
• Hella Autotechnik s.r.o., Elcom a.s., Lanex a.s., VÚHŽ a.s., Dodávky 

automatizace, spol. s r.o 

 

Články v tisku: 

 

• VTP Ostrava 

• Lanex – ihned.cz 

• Hella Autotechnik s.r.o., - ihned.cz 

• Hella Autotechnik s.r.o. II - ihned.cz 

 

 

Inovační presstrip I. – 10/2012 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57870810-technologicky-park-v-ostrave-bude-dvakrat-vetsi-dame-praci-450-lidem-tvrdi-reditel
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57885170-ceska-lana-pro-nemecke-vysadkare-mame-unikatni-technologii-rika-manazer-lanexu
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/c1-57942640-nizsi-spotreba-a-zadne-prepinani-dalkovych-svetel-chytre-svetlomety-navrhuji-cesi
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-57916050-hella-chce-byt-svetovym-lidrem-v-oblasti-osvetleni-vozidel-pomoci-maji-i-cesi
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Záštita náměstka hejtmana kraje 

Harmonogram soutěže 

Ceny 

Marketing soutěže 

Žádost o součinnost 

zdroj / zpracoval(a): 

 

Navštívili jsme: 

• BORCAD cz s.r.o., PRIMUS CE, Roper Engineering s.r.o., 

Ingeteam a.s. 

 

Články v tisku: 

• Články v HN 

Inovační presstrip II. – 5/2013 

 

http://www.rismsk.cz/cz/novinky/73-nenechte-si-ujit-novinari-opet-pisi-o-inovacnich-firmach-z-msk.html
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Záštita náměstka hejtmana kraje 

Harmonogram soutěže 

Ceny 

Marketing soutěže 

Žádost o součinnost 

zdroj / zpracoval(a): 

 

Zajistili jsme ČTK,  MF Dnes, 

Právo, bude i v ČT 

 

Petr Uličný z Ostravy– sestrojil 

inteligentní myš na ovládání 

různých el. zařízení (PC, světla, 

mobil) pro handicapované. 

 

Díky tipům pro novináře… 

 

• Novinky cz 

• Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj, 4.5.2013 

• Právo, 4.5.2013  

• iDnes 

• Česká televize 

 

 

 

 

 

http://www.novinky.cz/domaci/300990-ostravsky-vedec-zkonstruoval-mys-ovladanou-jazykem.html
http://www.novinky.cz/domaci/300990-ostravsky-vedec-zkonstruoval-mys-ovladanou-jazykem.html
http://ostrava.idnes.cz/mlady-technik-ochrnul-ale-diky-supermysi-ovlada-usty-pocitac-i-mobil-1ib-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130504_1925003_ostrava-zpravy_jog
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/229588-ochrnuti-pacienti-v-ceske-republice-maji-sanci-na-kvalitnejsi-zivot/


Soutěž Inovační firma MSK 2013 
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• Inovační soutěž 2013 -  2.2.2014  v ČT - reportáž o 

podpoře inovací v MSK (Události v regionech – víkend)   
– Reportáž najdete na stránkách ČT v čase 13:35. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381900202-udalosti-v-regionech-vikend/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381900202-udalosti-v-regionech-vikend/


https://www.dropbox.com/sh/jtbckzlymmy1dcj/BLQUuMaMhC/LOGO velke TM.PNG
http://www.primuslaundry.cz/
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• Chcete přispívat na web RIS? 

 

• Chcete se vyjádřit k obsahu komunikačního plánu? 

 

• Máte zájem se stát partnery a využívat logo RIS? 

 

 

 
 

Pište na: myskova@arr.cz 
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• Marketingová podpora pro dotační programy – 

marketing k titulů, které bude vyhlašovat kraj 

(přizpůsobení grafických návrhů a kanálů vyhlašování 

pro cílovou skupinu programu, případové studie 

úspěšných žadatelů, atd.) 

 

• Soutěž inovační firma MSK – každoroční 

pokračování 

 

• Inovační presstrip – každoroční pokračování (1-2x 

ročně) 
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• „Katalog“ inovačních firem – stručné informace o 

úspěšných inovačních firmách, zveřejnění na webu, 

tipy novinářům, možná propagace na různých akcích. 

  

• Webová stránka a facebook – www.rismsk.cz 

 

• Marketing pro laickou veřejnost, obyvatelé kraje, 

ostatní regiony – „zlidštění“ témata inovací (soutěže 

pro laickou veřejnost, výstavy v nákupních centrech, 

ad.) 

 

 

 

http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/
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• Máte jiný návrh na budoucí marketingovou 

kampaň? 

 

Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat 

(myskova@arr.cz). 
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www.rismsk.cz 

http://www.rismsk.cz/

