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Co jsme si přichystali
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• prezentovat dobrou praxi odjinud

• prodiskutovat možnosti práce s brandem a image Žilinského kraje
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„V našem kraji 

máme dávno více 

ajťáků než horníků.“
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Marketingová strategie Moravskoslezského kraje

Brand

#chytřejší, #inovativní, #společně

Image

50% pozitivní vnímání MSK v ČR

Leadership

no. 1 v zavádění témat do veřejné správy 

500+ aktivních partnerů

Prioritní témata

95 % pozitivních a neutrálních zpráv v médiích 

Sounáležitost

100 000+ aktivních občanů 

Tým

20 000 informovaných zaměstnanců 

80 % sounáležitost zaměstnanců s MSK



Olomoucký kraj: vlajkový projekt Lepší image
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4/ Zvýšit atraktivitu 

kraje v očích 

návštěvníků a 

návštěvnost kraje

• viz marketingová 

strategie rozvoje 

cestovního ruchu

1/ Nastavení funkčních 

procesů a jednotné 

komunikace pro 

zlepšení image kraje

• Regionální partnerství 

pro lepší image kraje

• Sdílená identita kraje 

a placebranding

• Task Force pro lepší 

image kraje

• Marketingová 

strategie kraje

2/ Systematické a 

průběžné oslovování a 

zapojování aktivních 

obyvatel do krajských 

rozvojových témat a 

projektů

• Komunikace a 

participace rozvoje 

kraje

• Program podpory 

participace měst a 

obcí

• Platforma dobré praxe 

v participaci 

municipalit

3/ Lákání talentů, 

investic a pracovní síly 

do kraje 

• Aktivní podnikatelská 

komunita

• Propagace úspěšných 

podnikatelských 

příběhů 

• Přímá podpora 

začínajících 

podnikatelů 
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Regionální partnerství pro lepší image kraje
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Sdílená identita kraje a placebranding
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Task force pro lepší image kaje
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Komunikace a participace rozvoje kraje

17x roadshow

40x diskuze ve školách

6x na minutku s hejtmanem

---

10 000 zapojených 
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Program podpory participace měst a obcí

600+ dotazníky

180+ pocitová mapa

80+ diskuze

---

800+ zapojených 



Dobrá praxe v participaci



Co je vždycky k diskuzi
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• je image kraje opravdu prioritou?

...zmapování prostředí, dat, zdrojů a kapacit

...vize, prioritizace cílů

...jaké změny chceme dosáhnout a jak to uděláme

...zapojení klíčových aktérů, práce s cílovými skupinami

...projekty, aktivity, kampaně



Děkujeme za pozornost


