MARKETINGOVÁ
PODPORA PODNIKATELŮ
ZDARMA V MĚSTSKÝCH MÉDIÍCH

FACEBOOK MĚSTA
Jednou za 14 dní sdílení jednoho příspěvku z
vaší stránky. Oslovíte min. 3400 lidí.

BANNEROVÁ REKLAMA
SLAVKOVAK.CZ
Bannerová reklama na hlavní straně
volnočasovém webu města, na kterém
oslovíte a 500 lidí denně. Ji nyní si zde
můete spravovat profil vaší restaurace a
hotelu.

NEWSLETTER
MOBILNÍHO ROZHLASU
Kadé pondělí budeme rozesílat informační
newsletter obyvatelům města, kde bude
prostor i pro vaši reklamu a sdělení.

VÝVĚSKA NA
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
Kadý týden ve středu budeme měnit plakáty
na jedné straně vývěsky u lékárny na
Palackého náměstí. Dodejte plakátek o
maximálním rozměru A3 oslovte stovky lidí v
centru!

KONTAKTUJTE NÁS!
Bliší informace a technické podmínky pro
reklamní kampaň sdělí Veronika Slámová
veronika.slamova@slavkov.cz

WWW.SLAVKOV.CZ

PROGRAM PRO
PODPORU PODNIKÁNÍ
SPOJENÝ S ANKETOU "VÁNOČNÍ VÝLOHA"

NÁŠ CÍL
Propojit designéry s obchodníky a udělat tak další krok
k hezčímu centru města
Podpořit drobné místní podnikatele
v konkurenčním prostředí nákupních center
Přesvědčit zákazníky ke vstupu do vaší prodejny

JAK NA TO
Z programu na podporu podnikání můete získat a 20 tisíc. Hradí se
z nich honorář pro designéra a a polovina materiálu.
Do konce června si podejte ádost. Podmínky a detailní informace
naleznete na www.slavkov.cz - sekce dotace a granty. Je to pro vás
sloité? Nevadí. Poradíme Vám osobně na městském úřadě.
Máte schválenu ádost? Domluvíme schůzku s designérem, se kterým
můete začít tvořit Vaši novou výlohu.
Hotovo? Teď přijde to nejdůleitější. Vaši novou výlohu vyfotíme a
zařadíme do soutěe Vánoční výloha. Hlasovat budou ti nejdůleitější
- zákazníci. Dozvíte se ale také názor odborné poroty.

NA CO SI DÁT POZOR?
ádost podejte do konce června
začátkem září schůzka s designérem, diskuse
nad návrhem a připomínkování
v říjnu odsouhlasení návrhu výlohy
listopad zpřístupnění výlohy pro instalaci a
veřejná prezentace spolu s designérem
leden – vyhlášení, vyúčtování dotace

POMŮŽEME VÁM!
Bliší informace, konzultace ádostí i
vyúčtování sdělí Bc. Klára Vránová
klara.vranova@slavkov.cz

WWW.SLAVKOV.CZ

