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Úvod
Každá z fyzických a právnických osôb pôsobiacich na trhu by mala mať vopred určený a vypracovaný
spôsob, ako sa bude prezentovať smerom navonok a taktiež ako chce byť vnímaná verejnosťou, sama
si určí štýl ktorým bude prezentovaná a ktorým, pokiaľ bude správne komunikovať so zákazníkmi, sa
dostane do povedomia a popredia. Prvé stretnutie zákazníka s právnickou alebo fyzickou osobou
neprebieha vo všetkých prípadoch osobným kontaktom ale práve šikovnou, sofistikovanou a efektívnou
prezentáciou firmy pomocou marketingu.
Na výber máme z množstva nepreberných ciest, ktoré marketingová komunikácia ponúka. Zvolením
marketingu sa môžeme pripojiť k množstvu združení, ktoré sú zamerané na propagáciu svojich služieb
a spotreby, ktoré vytvárajú marketing nenútiaci človeka premýšľať, alebo sa organizácia môže vybrať
cestami komunikácie, ktoré sú jedinečné, kreatívne a s hlbokou myšlienkou a nadčasovým posolstvom.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región je novovzniknutým subjektom a hráčom na
poli regionálneho rozvoja, trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, osvety
a cezhraničnej spolupráce na nadregionálnej úrovni a nadregionálneho významu. Keďže obdobných
subjektov je na trhu málo, vznikla potreba vhodnej propagácie cieľov a politiky Spoločného regiónu
najmä v mieste jeho pôsobnosti.
Tým, že EZÚS Spoločný región je novovytvorené združenie a predtým žiadnu stratégiu nevyužívalo,
zamerali sme sa na marketingovú a komunikačnú stratégiu a kombináciu vhodných komunikačných
nástrojov na zvýšenie povedomia o EZÚS, čo považujeme za hlavný cieľ kampane.
Celý dokument možno rozdeliť na dve časti. V prvej časti sa budeme primárne venovať teórii
marketingu a komunikácie, kde priblížime najzákladnejšie poznatky z marketingu a komunikačnej
stratégie. V druhej – analytickej časti sa budeme venovať analytickým informáciám o Európskom
zoskupení územnej spolupráce Spoločný región (ďalej aj EZÚS) a vytvoreniu komunikačnej stratégie
predmetného EZÚS.
Marketingová a komunikačná stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce je živým a
otvoreným dokumentom, ktorý bude možné v prípade potreby aktualizovať.
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1 Teoretický prístup marketingu
Súčasťou celosvetového a v našom prípade celoeurópskeho trhu sú nové spoločnosti vytvárajúce
zložité zoskupenia konkurentov v segmente čerpania zdrojov zo Spoločenstva a národných zdrojov.
Vznikajú malé firmy a najrôznejšie záujmové združenia, využívajú sa služby prostredníctvom internetu
a boj o zákazníka je v takomto meniacom sa prostredí každým dňom intenzívnejší. Marketingoví experti
sa snažia uplatňovaním marketingovej a komunikačnej stratégie svoje združenia zviditeľniť a dostať ich
do popredia. Každý človek, či už sa jedná o zákazníka, podnikateľa alebo manažéra, je vystavený
pôsobeniu marketingového vplyvu. Reklama ovplyvňuje naše životy, nachádza sa v obchodoch, v
ktorých nakupujeme, na webových stránkach, ktoré denne navštevujeme, v reklamách, ktoré
počúvame, čítame či sledujeme. Marketingový vplyv je neustále vylepšovaný a sofistikovanejší, aby
zvýšil svoje šance na úspech. Nie je to len veda s teoretickými informáciami a premennými, no hlavne
umenie byť kreatívny a včas nasmerovať reklamované služby k segmentu, ktorý je naším objektom.
Marketingová komunikácia je systematickým a cieleným využívaním princípov, prvkov a postupov
marketingu pri prehlbovaní a upevňovaní vzťahov medzi producentmi, distribútormi a najmä ich
príjemcami – zákazníkmi. Marketing sa zaoberá reálnym ekonomickým životom a pomáha nájsť
rovnováhu medzi ponukou a dopytom a zvyšovať účinnosť väzby medzi firmou (združením,
zoskupením, podnikom...) a trhom. Existuje množstvo definícií, ktoré majú vždy jedno spoločné –
zacielenie na zákazníka a na uspokojovanie jeho potrieb. To, nakoľko sa firma priblíži svojmu
zákazníkovi, určuje jej postavenie na trhu a jej budúci vývoj. Dôležitým cieľom je tvorba primeraného
zisku, z ktorého sa financuje ďalší rozvoj podniku.

1.1 Prostredie marketingu
Každá organizácia sa nachádza v určitom prostredí. Toto prostredie je silno ovplyvňované
ekonomickými, demografickými, hospodárskymi a sociologickými vlastnosťami obyvateľstva a iných
firiem, združení, spolkov, zoskupení v predmetnom regióne pôsobenia. Iné je marketingové prostredie
napríklad v Trnavskom kraji a iné v Prešovskom kraji. Kto si chce na trhu udržať dobrú pozíciu, musí
dôkladne sledovať a analyzovať svoje okolie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že marketingové
prostredie tvorí súbor nekontrolovateľných faktorov obklopujúcich podnik. Tieto súbory však môžeme
skúmať, analyzovať, hodnotiť a vyvodzovať z nich závery potrebné pre maximalizáciu našich úspechov.
Úspešnosť spoločnosti z veľkej miery závisí na schopnosti prispôsobiť svoj marketingový mix súčasným
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trendom a vývoju daného prostredia. Vplyvy prostredia môžeme rozdeliť na vnútorné a vonkajšie,
pričom najdôležitejšiu úlohu zohráva ich možná ovplyvniteľnosť.
1.1.1 Vnútorné (interné) vplyvy prostredia
Vnútorné vplyvy vychádzajú zo štruktúry daného subjektu a sú na rozdiel od tých vonkajších väčšinou
ovplyvniteľné jeho manažmentom. Predpokladom dobrej komunikácie a spolupráce je vytvorenie
vhodnej organizačnej štruktúry, v ktorej ma nezastupiteľnú úlohu oddelenie marketingu, ktoré by malo
plniť tri základné funkcie :


funkciu komunikačnú a informačnú,



funkciu koordinačnú,



funkciu analytickú.

1.1.2 Vonkajšie (externé) vplyvy prostredia
Vonkajšie vplyvy môžeme charakterizovať ako sily, ktoré majú kľúčový vplyv na funkciu nášho EZÚS.
Rozdeľujeme ich na vplyvy mikroprostredia (vplyv definovaných cieľových skupín, verejnosti,
dodávateľov a pod.) a makroprostredia (vplyvy ekonomické, demografické, prírodné, politické, kultúrne
a technologické). Makroprostredie je predmetom neustálych dynamických zmien. Hlavným rysom týchto
zmien je rýchla integrácia svetových a európskych trhov a ekonomických štruktúr. Medzi hlavné trendy v
súčasnosti patrí globalizácia, lokalizácia a regionalizácia, rastúci význam národných kultúr, rozvoj
informačných technológií a reengineering (reinžiniering - zásadná zmena a radikálne prehodnotenie
podnikových procesov tak, aby bol dosiahnutý maximálny stanovený výsledok). Ekonomické prostredie
sa skladá z viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú možnosti podniku ponúkať výrobky a služby a možnosť
zákazníkov nakupovať. Každá zem je úzko ekonomicky spojená s ostatnými štátmi. To ako sa
ekonomické prostredie v jednotlivých štátoch rozvíja, je ovplyvňované množstvom faktorov ( prírodné,
ľudské zdroje, miera inflácie, úroková miera, produktivita práce atď.). Prírodné prostredie zahrňuje
zásoby prírodných zdrojov, ich cenu a problémy ničenia životného prostredia v miestnom i
celosvetovom meradle. Organizácie zaoberajúce sa životným prostredím pôsobia najmä v oblastiach
využívania technológií a techniky. Najväčšia pozornosť sa zameriava na oblasti biotechnológie,
elektroniky a tvorby nových materiálov. Politické prostredie je tvorené legislatívou, vládnymi orgánmi a
záujmovými skupinami. Legislatíva určuje pravidlá v podnikateľskej sfére a mala by chrániť firmy pred
negatívnymi vplyvmi. Kultúrne a sociálne prostredie predstavuje radu faktorov, ktoré vyplývajú z hodnôt,
zvykov a preferencií obyvateľstva určitej zeme. Tieto zvyky a tradície ovplyvňujú oblasť hospodársku,
politickú i sociálnu a pre podnikový marketing je nesmierne dôležité ich poznať a pochopiť.
5|Strana

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2 Teoretický prístup komunikácie
Komunikácia bez stratégie nie je možná. Tieto dve veci nemožno od seba oddeliť, tvoria synergickú
súčasť komunikačného a strategického procesu v organizáciách. Zmeny makroekonomického a
mikroekonomického prostredia spojené s neustálym technologickým vývojom núti komunikačných
stratégov k zvýšenej pozornosti, ktorá je zameraná na základne hodnoty a smery, ktorými sa
spoločnosť uberá.
Aby bola reklama dlhodobo účinná a adresná, musí vychádzať z vedeckého poznania, najmä z
objektívnych informácií spracovaných do plánov a stratégií. Marketingová a reklamná stratégia
umožňuje výber z väčšieho počtu alternatív. Základom reklamnej stratégie je marketingový a reklamný
plán, ktorého cieľom je nájsť pre EZÚS správne zdelenie, ktoré treba komunikovať prostredníctvom
správneho média.

2.1 Marketingový plán
Marketingový plán stanovuje ciele organizácie na určité obdobie a stratégiu a spôsoby, ktorými sa dané
ciele dovŕšia. Zároveň zhromažďuje všetky dôležité informácie ako o organizácií tak o trhu, na ktorom
pôsobí. Spracováva sa raz za rok, aj keď niektoré jeho časti obsahujú dlhodobé ciele. Pomocou
marketingového plánu analyzujeme, zhodnocujeme a umožňujeme zlepšenie všetkých základných
činnosti podniku a súčasne stanovujeme budúcu rolu propagácie a reklamy v marketingovom mixe.
Určujeme, ktoré marketingové aktivity budú potrebovať podporu a lepšie zameranie reklamnej kreativity.
V každej úspešnej organizácií sa reklamný plán stáva súčasťou marketingového plánu.
Základné oblasti marketingového plánu sú rozdelené na:


situačnú analýzu,



marketingové ciele,



marketingovú stratégiu,



samotnú realizáciu.

2.2 Reklamný plán
Pri reklamnom pláne prebieha rovnaký proces ako pri marketingovom pláne. Jediným rozdielom je, že
reklamný plán sa zameriava na komunikáciu a marketingový plán na predaj. Základom pre reklamný
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plán je stručné zhrnutie marketingového plánu a na jeho základe môžeme identifikovať problémy a
príležitosti spojené s komunikáciou. Každý reklamný plán pozostáva z 1. reklamného cieľu, 2. reklamnej
stratégie a 3. hodnotenia účinnosti reklamy.
Reklamný cieľ by mal byť jasný, konkrétny a ľahko merateľný. Stanovené marketingové ciele je
potrebné transformovať do cieľov reklamných. Medzi klasické marketingové ciele môžeme zaradiť napr.
samotné uvedenie novej značky a inštitúcie na trh, budovanie dôvery v značku či podnik, vytvorenie
takého postavenia, ktoré organizácií umožní prebojovať sa na nové trhy, vytvorenie nových podmienok
pre zavedenie novej značky či zvyšovanie záujmu o produkt a služby a tým vytváranie silnejšej pozície
na trhu vo svojom segmente.
Reklamný cieľ združenia EZÚS Spoločný región:
Cieľom reklamnej kampane je vytvoriť podmienky pre oboznámenie cieľových skupín
(obyvateľstva) so stratégiou a cieľmi EZÚS Spoločný región a zapojenie širokej verejnosti do
cezhraničných aktivít združenia. Reklamný cieľ združenia je vytvorenie značky „Spoločný
región“.
Reklamná stratégia sa vyznačuje tvorbou plánu komunikácie medzi zadávateľom a cieľovou skupinou
reklamy. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že reklamná stratégia pozostáva z takzvaného
kreatívneho mixu, ktorý v sebe zahŕňa:


cieľovú skupinu - Pod pojmom cieľová skupina rozumieme určitý počet ľudí, ktorých chceme
osloviť. Kvôli presnému zacieleniu je potreba nájsť charakteristiky a vlastnosti, ktoré cieľovú
skupinu definujú. Podľa týchto charakteristík môžeme zákazníkov zaraďovať do tzv.
segmentov. Do segmentov zaraďujeme zákazníkov, ktorí sú si podobní svojím tržným
prejavom, odlišujú sa od ostatných skupín, väčšinou hovoríme o podobne sa chovajúcich a
žijúcich ľuďoch. Pri určovaní cieľovej skupiny je dôležité vedieť, kto rozhoduje o nákupe služby
alebo produktu a kto nákup realizuje.



charakteristiku produktu/služby - Charakteristika produktu alebo služby nám slúži na
vytvorenie správneho zdelenia pre cieľového zákazníka. Kvalitná analýza produktu alebo
služby a určenie konkurenčných výhod nám pomáha určiť, akú taktiku na zvýraznenie produktu
prípadne služby treba zvoliť a pomáha aj pri vytváraní reklamného štýlu, ktorý podporí osobitosť
produktu, služby či značky.
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médiá - Voľba média závisí na voľbe cieľovej skupiny, charakteristike a efektivite využitia média
a na závislosti k ostatným častiam kreatívneho mixu. V tejto časti reklamnej kreatívneho mixu
určujeme: Aké média použijeme? (televízia, rozhlas, časopisy, noviny...). Ktorí nositelia
propagácie budú použitý? (program, stanica, časopis..). Aká bude nákladovosť médií? Aký
bude počet a frekvencia reklám v priebehu kampane? Aká bude efektivita médií? Dôležité sú aj
faktory ovplyvňujúce úspešnosť zasiahnutia cieľovej skupiny: Frekvencia média - hodnota,
koľkokrát je osoba vystavená reklamnému zdeleniu, Zasiahnuteľnosť média – počet osôb
(domácností), ktoré aspoň raz zdelenie zachytia, Účinok médií – kvalitatívna hodnota zdelenia
pri použití jednotlivých médií pre cieľové skupiny.



reklamné zdelenie - Aby sa na reklamnej správe mohlo začať pracovať, musia sa analyzovať
informácie z marketingového a reklamného plánu. Reklamná správa je to, čo chce organizácia,
združenie vo svojej reklame zdeliť a spôsob, akým to uskutoční (verbálne / neverbálne). Medzi
základné požiadavky na správu patrí exkluzivita, dôveryhodnosť a to že je zaujímavá. Tvorcovia
reklamy sa zameriavajú na 4 hlavné kategórie, do ktorých patrí tón, slová, formát a štýl reklamy.
Pod pojmom štýlu reklamy chápeme spôsob, ktorým k zákazníkovi pristupujeme, ktorým ho
chceme zaujať a priblížiť sa k nemu (hudobný štýl, štýl života, nálada, zameranie na image,
vedecký dôkaz, symbol osobnosti, jedinečnosť a nenahraditeľnosť produktu alebo služby...).
Stratégia tvorby zdelenia obsahuje tri špecifické časti: tvorbu textu (copy platform) – čo
chceme a ako to chceme povedať; umelecké spracovanie – čo chceme a ako to chceme
ukázať; produkcia – ako chceme reklamu vyrobiť a technicky spracovať.

3. Hodnotenie účinnosti reklamy. Hlavnými dôvodmi pre hodnotenie účinnosti je to, či reklama splnila
svoje ciele a či sa organizácií vrátila daná investícia. Meranie účinnosti reklamy je zložitý proces ale
kladie sa naň vysoký dôraz, napriek tomu tento krok množstvo organizácií nepodstupuje a tým
nezískava výsledky k ďalšiemu prehodnocovaniu marketingovej komunikácie. Správne hodnotenie je
tiež doplnené monitoringom počas reklamnej kampane.
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3 Analýza reklamných príležitostí
Analýza reklamných príležitostí vychádza zo SWOT analýzy EZÚS Spoločný región. Vybrali sme zo
silných stránok a príležitostí v regióne alternatívne možnosti reklamného obsahu, ktorý má vypovedaciu
schopnosť o charaktere Spoločného regiónu. SWOT predstavuje nástroj strategického plánovania
a používa sa na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom
projekte, obchodnej príležitosti, regióne, prípadne v inej situácii, v ktorej sa nachádza organizácia so
snahou uskutočniť určitý cieľ. Zahrňuje monitorovanie marketingového interného aj externého prostredia
organizácie alebo regiónu.
Vybrané silné stránky EZÚS
- existencia folklóru, krojov, ochotníckych divadiel,
- množstvo kultúrnych pamiatok (hrad Branč, kaštiele, božie muky, kaplnky, bazilika Šaštín),
- zastúpenie múzeí (Sekule, Borský Mikuláš, Sobotište, Hlboké),
- rodisko významných osobností (Hollý, Hurban, Papánek, Jurkovič, Šimon Klempa, Anička
Jurkovičová, Radlinský, Martin Kollár, Andrej Žarnov, Mária Kraľovičová, Záhončík, Ján Žižka,
záhorácky kráľ Heštera, Pavol Stanislav Pius, Estera Brestovská, Mikuš - regionálny historik),
- existencia chránených území národného aj nadnárodného významu (CHKO Záhorie, CHKO Biele
Karpaty tok Myjava, Natura 2000 (Sekule, Lak. Nová Ves), NPR Červený Rybník, NPR Zelienka),
- kúpeľná liečba (Kúpele Smrdáky), bohatstvo liečivých prameňov (Smrdáky, Šaštín), disponovanie
termálnymi prameňmi (Sekule),
- ložiska nerastných surovín (žiaruvzdorné íly, tehlárske hliny),
- hustá sieť cyklotrás,
- tradície poľnohospodárstva a ovocinárstva,
- dobré možnosti vidieckej turistiky, agroturistiky vo väzbe na ovocinárstvo, chov koní apod.,
- existujúci vysoký dopyt po aktivitách vo vidieckej krajine,
- náväznosť na atraktívne turistické destinácie regiónu (Boskovice, Blansko),
Vybrané príležitosti EZÚS
- rozvinutá cezhraničná spolupráca, SK – CZ - AT,
- prihraničný charakter kraja umožňuje efektívnu spoluprácu vo všetkých oblastiach života,
- poloha regiónu,
- rozvoj CR, agroturistika, zber lesných plodov,
- vytváranie podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva formou podpory výskumných a šľachtiteľských podnikov,
- podpora pri vypracovaní projektov na výrobu biopotravín,
- golfové ihrisko,
- kanály na rieke Morava (prepojenie Morava -Slovensko),
- poľnohospodárstvo, rastlinná výroba,
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- podpora činnosti organizácií v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
- zvyšovanie miery využívania obnoviteľných zdrojov energie,
- podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce pre realizáciu projektov zameraných na ochranu
životného prostredia,
- tradičná kuchyňa, gastronómia,
- obnova kultúrneho dedičstva pre zachovanie lokálnej identity v CR,
- poľovníctvo (vysoká zver),
- využívanie alternatívnych zdrojov energie (veterné elektrárne),
- letisko Senica,
- piesok ako surovina, spracovanie v regióne
- budovanie regionálnej značky produktov,
- cielený a koncentrovaný marketing,
- efektívne využitie prostriedkov z fondov EÚ,
- budovanie partnerstiev v oblasti regionálneho rozvoja,
- intenzívna spolupráca vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľskými inštitúciami s cieľom
prispôsobiť obsah a rozsah vzdelávania požiadavkám trhu práce,
- zosúladiť záujem regiónu a trhu práce o požadované vzdelávanie,
- rozvoj celoživotného vzdelávania,
- budovanie informačných kanálov,
- efektívnejšie využitie kultúrnych pamiatok na propagáciu a výmenu informácií,
- využitie programov pre podporu infraštruktúry pre bývanie,
- optimalizácia systému verejnej dopravy,
- využitie programov pre rozvoj vidieka,
- využitie podpory štátu a EU smerujúcej k modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva,
- zapojenie do programov pre rozvoj vidieka,
- diverzifikácia poľnohospodárstva, doplnkové služby k poľnohospodárskej výrobe,
- rozvoj vidieckej turistiky a ponuky ubytovania na vidieku (agroturistika, ekoturistika, hipoturistika),
- podpora ovocinárstva,
- záujem obchodu o kvalitné produkty a produkty ekologických hospodárstiev,
- „certifikácia miestnych produktov“- značky garantujúcej ich kvalitu,
- organizovanie rôznych propagačných akcií na predaj regionálnych produktov,
- zlepšenie informovanosti občanov o kvalitných výrobkoch a ich dostupnosti v regióne,
- účasť poľnohospodárskych subjektov na výstavách, veľtrhoch, trhoch a jarmokoch,
- využitie podpory štátu a EU smerujúcej k modernizácii vidieckych regiónov,
- zapojenie všetkých subjektov území do iniciatívy Leader,
- prezentácie tradícií a ich podpora,
- medzinárodná spolupráca s inými regiónmi,
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podpora alternatívnych ekonomických činností (remesiel, živností a služieb) vo vidieckom prostredí,
podpora vidieckej turistiky,
podpora „hrdosti“ na svoj región,
systematická príprava projektov a získavanie dotácií podporujúcich rozvoj regiónu,
zriadenie turistických informačných centier vo vybraných obciach MAS,
spolupráca s okolitými územnými celkami (MAS, mikroregióny, iné EZUS) ,
skvalitnenie informovanosti občanov (reg. tlač, web stránky),
aktivizácia obyvateľov, spolkov, neziskových organizácií,
nevyužitá verejná vybavenosť obcí (kultúrne domy, školy, škôlky),
obnovenie tradičných trhov, výročných slávností,
združovanie finančných prostriedkov pri realizácii rozvojových programov,
zriadenie informačného systému regiónu a sprístupnenie informácií prostredníctvom internetu,
aktualizácia územných plánov v spojení s informačným systémom o území,
skvalitnenie a aktuálnosť informácií o dianí v regióne (spravodaj, reg. tlač, web stránky obcí a
spolkov...)
prepojenie ochrany krajiny s jej obhospodarovaním v inteligentnom systéme využívania prírodných
zdrojov,
tvorba vymedzených náučných trás zaujímavými miestami regiónu,
realizácia programu revitalizácie krajiny, obnova lúk a pastvín,
realizácie tematických programov vidieckej turistiky,
cielená propagácia (infocentrá v regióne, tlačené letáčiky s popisy lokalít, trás, pamiatok)
významných miest, internetové prezentácie obcí a spolkov na web stránkach, objednávkový systém
ubytovacích zariadení a služieb na ubytovanie „cez net“,
zapojenie do propagácie v rámci JM kraja v rámci ČR,
medzinárodná propagácia územia a jeho krás (jazykové mutácie propagačných brožúr a web
stránok, medzinárodné veľtrhy a semináre cestovného ruchu),

Riziká neúspechu reklamných aktivít
- odchod mladých ľudí,
- nezáujem o veci verejné,
- nízky stupeň image regiónu ako turistickej destinácie,
- nízky stupeň propagácie,
- koordinácia služieb v cestovnom ruchu je v počiatočnej fáze,
- nevyužívanie potenciálu kultúrno – poznávacieho turizmu,
- rezervy v oblasti spolupráce obce – podnikatelia – cirkvi - neštátne organizácie - občania,
- vysoký podiel obyvateľov dochádzajúcich za prácou,
- chýba turistická atraktivita nadregionálneho významu,
- chýba informačná databáza o ponuke územia regiónu,
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-

nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektov,
slabá spolupráca subjektov vo vnútri regiónu,
rozdielna legislatíva v rámci prihraničných regiónov susedných štátov,
pretrvávajúca nízka podpora rozvoja CR,
nedostupnosť investičných prostriedkov,
nízka aktivita pri využívaní ponúkaných podpôr, zavádzanie inovácií, pestovania netradičných
plodín a pod.
- nedostatočná motivácia k zvyšovaniu kvalifikácie a vzdelávania,
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4 Marketingová a komunikačná stratégia EZÚS Spoločný región
V tejto kapitole sa zameriame na vytvorenie marketingovej a komunikačnej stratégie Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce, vyberieme si niekoľko najpoužívanejších nástrojov v marketingu
a komunikácii a odporučíme cieľové subjekty pre budúcu spoluprácu. Cieľom našej stratégie je zvýšenie
povedomia o EZÚS Spoločný región, nielen v mieste pôsobenia združenia ale aj v rámci celej
Slovenskej republiky a Českej republiky.
EZÚS bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce
medzi jeho členmi s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť oboch Regiónov, obzvlášť
prostredníctvom realizácie projektov, cezhraničnej spolupráce a strategického plánovania rozvoja oboch
regiónov.
Z tohto dôvodu má EZÚS nasledujúce úlohy:
 identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci
územnej spolupráce v nasledujúcich hlavných oblastiach :
a) doprava,
b) hospodárstvo,
c) cestovný ruch,
d) energetika so zameraním na obnoviteľne zdroje energie,
e) kultúra,
f) životne prostredie,
g) ľudské zdroje, vzdelávanie vrátané úzkej spolupráce v oblasti základných a stredných škôl,
h) šport.
 identifikácia, propagácia a implementácia programov, projektov a spoločných podujatí v rámci
územnej spolupráce v oblastiach, o ktorých sa hovorí v Nariadení, t.j. :
a) podpora podnikania, najmä rozvoja malých a stredných spoločností a cezhraničného
obchodu,
b) podpora a zlepšenie spoločnej ochrany prírodných zdrojov a ich spoločné spravovanie, ako
aj prevencia pred prírodnými a technologickými ohrozeniami,
c) podpora a zlepšenie spoločnej ochrany kultúrneho dedičstva,
d) podpora prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami,
e) zvyšovanie dostupnosti prostredníctvom zlepšenia prístupu k službám a dopravným,
informačným a komunikačným sieťam, a tiež k cezhraničným systémom a zariadeniam
dodávajúcim vodu a energiu a hospodárenia s odpadmi,
f) rozvoj spolupráce, zručností a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v takých
odvetviach, ako sú ochrana zdravia, kultúra, cestovný ruch a vzdelávanie.
4.1 Marketingové a komunikačné nástroje
Voľba marketingových a komunikačných nástrojov vychádza zo stanovených komunikačných cieľov a
optimalizácií voľby médií pre naplnenie stanovených cieľov v rámci stanoveného a schváleného
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rozpočtu, ktorý je výrazne individuálny. Veľmi dôležité je aj načasovanie komunikácie. Správne
načasovanie závisí na slede jednotlivých udalostí, v prípade akéhokoľvek časového posunu jednej
aktivity prichádza k oneskoreniu aktivity druhej, čím sa negatívne narúša proces komunikácie
a v konečnom dôsledku sa komunikačné kanály stávajú nefunkčnými.
4.1.1 Web, internet
Každý zo zakladajúcich členov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Spoločný región má
vlastnú webovú stránku, ktorú denne aktualizujú. Okrem týchto oficiálnych webových stránok partneri
založili aj webovú stránku pre Spoločný región, ktorá je napĺňaná obsahom týkajúcim sa výlučne aktivít
Spoločného

regiónu.

Tieto

tri

webové

stránky

(www.rras.sk,

www.maspartnerostvi.cz

a www.spolocnyregion.sk) navrhujeme ako hlavný komunikačný prostriedok s verejnosťou.
Taktiež navrhujeme využiť bannery a hypertextové odkazy Spoločného regiónu na najčastejšie
navštevované web stránky, ktoré sú prehľadne zoradené v tabuľke č. 2. Vytvorenie konta na sociálnej
sieti Facebook „Spoločný región“, kde by boli umiestňované identické informácie, ktoré sa
umiestňujú aj na oficiálnu stránku, by bolo vhodnou možnosťou, ako sa dostať do povedomia čo
najširšieho okruhu užívateľov internetových služieb. Registrácia je bezplatná a udržiavanie konta je
nenáročné na čas a technické zručnosti. Dôležitou samozrejmosťou je registrácia do vyhľadávačov,
najmä správne definovanie kľúčových slov pre meta vyhľadávanie na google.com. Odporúčame
vypracovať malý statický banner o rozmeroch 20x50mm s logom a mottom organizácie a toto zaslať
všetkým partnerským webom oboch partnerov projektu s požiadavkou zverejnenia na svojich webových
stránkach a ďalšieho rozoslania potenciálnym partnerom. Statický banner navrhujeme zaslať ako
hypertextový odkaz s navigáciou na stránku www.spolocnyregion.sk. Banner navrhujeme umiestniť na
webové stránky nasledovných partnerov: Asociace MAS JM kraja, MAS Za humnama, MAS Záhoří –
Bečva, , MAS Občané pro rozvoj venkova, Mesto Senica, Svazek obcí Letovicko a Svazek obcí Malá
Haná. Na tomto území má pôsobnosť MAS Partnerství venokva. Do Svazku obcí Letovicko patria
Deštná, Horní Poříčí, Horní Smržov, Křetín, Lazinov, Letovice, Míchov, Pamětice, Petrov, Prostřední
Poříčí, Roubanina, Skrchov, Stvolová, Vísky, Vranová a Chrudichromy (MAS zastupuje celý Svazek
obcí Letovicko, výnimkou je obec Chrudichromy, ktorá je už členom inej MAS, konkrétne MAS
Boskovicko PLUS). Všetky tieto obce patria do okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Do Svazku obcí
Malá Haná patria obce Velké Opatovice, Cetkovice, Uhřice, Úsobrno, Borotín, Malá Roudka, Světlá,
Vanovice, Šebetov. Na slovenských weboch odporúčame bannerovú reklamu na stránkach mesta
Senica, Trnavského samosprávneho kraja, MAS Záhorie
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Tabuľka č. 2 – Prehľad najnavštevovanejších webových portálov za rok
Slovenská republika
Česká republika
Poradie Názov
Návštevnosť Poradie Názov
Návštevnosť
1
2
3
4
5

www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.sme.sk
www.atlas.sk
www.topky.sk

1 895 000
1 735 000
1 536 000
1 452 000
1 053 000

1
2
3
4
5

www.seznam.cz
www.idnes.cz
www.centrum.cz
www.lide.cz
www.novinky.cz

5 528 197
3 764 551
3 749 978
2 033 689
3 819 032

Pre úplnosť ešte uvedieme, že návštevnosť webového portálu www.spolocnyregion.sk už presiahla
hodnotu 5600 návštevníkov. Portál je spustený od jesene roku 2011. Zároveň odporúčame zverejnenie
bannerového odkazu v spodnej časti webovej stránky www.senica.sk
Obrázok č. 1: Web RRAS Senica

Obrázok č. 2: Web MAS Partnerství venkova
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Obrázok č. 3: Web Spoločného regiónu

4.1.2 Veľtrhy a workshopy
Ako veľmi vhodnú marketingovú a komunikačnú kampaň vidíme aj to, že EZÚS Spoločný región bude
svoje aktivity prezentovať na veľtrhoch, najrôznejších výstavách a workshopoch týkajúcich sa
cestovného ruchu, životného prostredia, pôdohospodárstva a podobne. Stretnutia takého druhu sú
veľmi významné, pretože poskytujú bezprostredný osobný kontakt so záujemcami o služby, ktoré
Spoločný región ponúka, nie je obmedzený prípadne ohraničený časový interval na komunikáciu,
účastníci dostávajú okamžitý feedback v diskusii.
Naposledy sa takýmto spôsobom prezentoval Spoločný región na Veľtrhu Regiontour Brno. Jedná sa
o najväčšiu prezentáciu priemyslu a cestovného ruchu s dôrazom na stredoeurópsky areál. Tu mal svoj
stánok aj Spoločný región, kde využil príležitosť prezentovať sa ako nový hráč na trhu (obrázky č. 5 - 9).
Môžeme skonštatovať, že účasť na takomto druhu seba prezentácie sa Spoločnému regiónu vyplatila,
o čom svedčí aj fakt, že počas trvania veľtrhu prejavilo množstvo návštevníkov záujem dozvedieť sa
o aktivitách EZÚS čo najviac.
Obrázky č. 4 - 8: Veľtrh Regiotour Brno
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4.1.3 Inzercia, reklama a PR v médiách
Množstvo ľudí a firiem dnes hľadá najrozličnejšie informácie v novinách a časopisoch, ktoré vychádzajú
s väčšou či menšou periodicitou. Preto sme sa aj my rozhodli do komunikačnej stratégie zaradiť
inzerovanie a reklamu v printových a obrazových (TV) médiách. Jedná sa nám najmä o PR články,
inzerovanie reklamy a článkov o aktivitách, ktoré vykonáva Spoločný región. Pri rozhodovaní, v akých
časopisoch, novinách a TV by bolo vhodné svoje služby inzerovať, sme došli k záveru, že najvhodnejšia
možnosť vlastnej propagácie EZÚS Spoločný región bude inzerovanie, reklama a PR v regionálnych
médiách, ktoré majú svoju pôsobnosť identickú s obcami združenými prostredníctvom RRA Senica
a MAS Partnerství venkova a charakter ich zverejňovaných článkov a videí je identický s cieľmi EZÚS.
Na Slovenskej strane sme sa preto rozhodli inzerovať v nasledovných periodikách a TV (5 printových
periodík a 1 regionálna TV):


MY – Týždenník pre Záhorie
Printové periodikum, ktoré vychádza každý týždeň.
Cenník inzercie v tomto médiu môžeme rozdeliť na
cenník na titulnej strane a na cenník na ostatných
stranách.
Pokiaľ budeme chcieť inzerovať logom, prípadne
krátkymi vetami na titulnej strane, máme na výber
zo 4 Modulov (tabuľka č. 3).
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Tabuľka č. 3: Prehľad rozmerov a cien modulov na titulnej strane v týždenníku MY – Týždenník
pre Záhorie
Modul
Veľkosť v mm Cena bez DPH v €
Modul č. 1
84x41
200,00
Modul č. 2
84x86
399,00
Modul č. 3
258x41
599,00
Modul č. 4
258x14
200.00

Ak sa však Spoločný región rozhodne pre inzerciu na ktorejkoľvek inej strane v Týždenníku, v takom
prípade má na výber zo siedmych možností predplatenia si inzertného miesta na strane (tabuľka č. 4)
Tabuľka č. 4: Prehľad rozmerov a cien modulov na bežnej strane v týždenníku MY – Týždeň pre
Záhorie
Modul
Veľkosť v mm
Cena bez DPH
Cena bez DPH
v € čiernobielo
v € farebne
Základný
40,5x26
13,00
17,00
1/8
127,5x84
111,00
150,00
1/4
258x84, 127,5x171
220,00
300,00
1/3
258x113, 84x345
293,00
399,00
Junior page
171x229
590,00
764,00
1/2
258x171, 127,5x345
439,00
589,00
1
258x345
871,00
1196,00
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Záhorie.sme.sk
Internetový portál, ktorý sa zameriava na regionálne
správy a informácie z najrôznejších oblastí života
(príroda,
vzdelávanie,

spoločnosť,
správy

životné

prostredie,

a novinky

z regiónu).

Inzerovanie na tomto portále je bezplatné, redaktori
radi uverejnia už predpripravené správy a články, no
sú ochotní aj tieto články napísať. Množstvo textov
z tohto internetového portálu tvorí súčasť už vyššie spomínaného týždenníka MY – Týždeň pre Záhorie.


Naša Senica
Informačný mesačník mesta Senica. Vydavateľom je
Mesto Senica. Meačník reflektuje najdôležitejšie udalosti
v meste Senica za posledný kalendárny mesiac. Náklad
tohto periodika pohybuje v rozmedzí 4000 kusov každý
mesiac. Mesto ho distribuje občanom do ich schránok
bezplatne vždy na konci mesiaca. Základná cena plošnej
inzercie za 1 cm2 je 0,33 €. Zľavy za opakovanie (inzerát
rovnakého znenia a rozmerov): 3 – 5 krát 5 %, 6 – 10 krát
12 %, 11 a viackrát 15 %. Plocha celej strany, na ktorú je

možné inzerovať je 257x180 mm (1/2 na šírku 180x128, 1/2 na výšku 257x88). Inzerát je možné
zverejniť v rôznych rozmeroch. Šírka stĺpca je buď 57 mm alebo 87,5 mm.


Záhorák
Regionálny týždenník regiónu Záhorie. Týždenník
má aj webovú stránku, kde sú uverejňované
identické články a informácie ako v jeho tlačenej
podobe. Tlačený týždenník sa distribuuje do okresov
Senica, Skalica, Myjava a Malacky. Základná cena
plošnej inzercie za 1 cm2 je 0,83 €. Inzercia celej

strany týždenníka je 862,61 €, 1/2 strany je 431,29 €, 1/4 strany je 252,27 €. Taktiež tento týždenník
ponúka zľavy za opakovanie toho istého inzerátu, a to nasledovne: 2. opakovanie 10 %, 3. a ďalšie
opakovanie 15 %. Vydavateľ týždenníka umožňuje aj vkladanie letákov. Za 1 kus letáka vloženého do
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týždenníka si vydavateľ účtuje 0,05 €. Za uverejnenie inzercie na 1. strane je príplatok 100 % k vyššie
uvedeným sumám.


Záhorí
Printové médium, ktoré má aj svoj internetový
ekvivalent. Vychádza na mesačnej báze, prináša
regionálne

informácie

z najrôznejších

oblastí

spoločenského života. Mesačník je dostupný na
báze predplatného. Aj v tomto mesačníku si
môžeme prenajať až 7 rôznych modulov na inzerciu
(tabuľka č. 5).
Tabuľka č. 5: Prehľad rozmerov a cien modulov na bežnej strane v predplatnom mesačníka
Záhorí
Modul Veľkosť v mm
Cena s DPH
1
47x10
6,50
2
47x287
188,00
3
197x72
188,00
4
98x140
188,00
5
197x143
375,00
6
97x287
375,00
7
197x287
750,00



TV Sen
Regionálna televízia mesta Senica, ktorá prináša občanom
každý mesiac obrazové spravodajstvo z aktualít v meste
Senica a jeho blízkom okolí (Skalica, Myjava, Brezová pod
Bradlom a Stará Turá). Táto televízia ponúka záujemcom
o reklamu

vieozáznam (reklamný

spot) sprevádzaný

hovoreným slovom spolu s hudobným podfarbením. Cena
reklamného spotu je 100 € bez DPH/30 sekúnd a zahŕňa
výrobu reklamného spotu (66 € bez DPH/30 sekúnd)
a odvysielanie reklamného spotu (44 € bez DPH/30 sekúnd).
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TV Sen svojim inzerentom ponúka aj možnosť statického reklamného spotu. Jedná sa o statický
obrázok so zvukovým podfarbením a sprevádzaný hovoreným slovom. Cena statického reklamného
spotu je 50 € bez DPH/20 sekúnd a zahŕňa výrobu statického reklamného spotu 33 € bez DPH/20
sekúnd a odvysielanie statického reklamného spotu 17 € bez DPH/20 sekúnd. Okrem týchto služieb, TV
Sen ponúka aj inzerovanie formou reklamného oznamu (ide o krátky zvukový oznam pred a po
skončení vybranej relácie, ktoré vyrába TV Sen). Cena za reklamný oznam je 40 € bez DPH za
odvysielanie. Taktiež reklamný rozhovor možno zradiť do ktoréhokoľvek magazínu alebo relácie. Cena
za odvysielanie je od 43,50 € bez DPH do 61 e bez DPH. Cena závisí od toho, v ktorej TV chceme
inzerovať (TV Senica, TV Skalica, TV Myjava, TV Brezová, TV Stará Turá). Veľmi zaujímavá sa nám
javí aj možnosť inzerovania formou reklamy vo videotexte. Ide o statickú formu reklamy (obrázok +
text) s dĺžkou do 30 sekúnd. Cenník reklamy vo videotexte je nasledovný:
Dĺžka

TV Senica

TV Skalica

TV Myjava

TV Stará Turá

TV Brezová

1 týždeň

36,00 €

27,00 €

27,00 €

17,00 €

17,00 €

1 mesiac

126,00 €

86,00 €

86,00 €

47,00 €

47,00 €

Každá reklama sa na obrazovke objaví minimálne 15 krát za deň.
Na Českej strane sme sa rozhodli inzerovať v nasledovných periodikách a TV. Ich počet je identický
s vybratými médiami na Slovensku (5 printových periodík a 1 regionálna TV):


Blanenský deník
Printové médium, ktoré prináša informácie a správy
z Blanska
udalosťami

a okolia.

Informácie

z jendotlivých

sú

obcí,

tvorené
kultúry,

spoločenského diania, športu a mnohých ďalších
odvetví. Ako už sám názov napovedá, ide
o denník, ktorý má svoju elektronickú verziu
dostupnú da domovskej stránke denníka. Inzerovať
v denníku je možné za nasledovných podmienok (tabuľka č. 6):
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Tabuľka č. 6: Cenník inzercie v Blanenskom deníku
Cena za 1 stranu vrátane farby v Kč bez
DPH

Cena za 1 mm/slovo vrátane farby v Kč bez DPH
základná cena
po-št, so
10 (streda 17)



lokálna cena

pia

po-št, so
17

9 (streda 15)

základná cena

pia

po-št, so
15

pia

24 900 (streda 42 330)

42 300

Listy Jižní Moravy
Mesačník, ktorý vydáva Jihomoravský kraj. Má aj
svoju webovú verziu, kde sú umiestňované identické
články ako v tlačdnej verzii Listov. Je zdarma
distribuovaný

do

každej

domácnosti

v kraji.

nachádzajú sa v ňom články o aktuálnom dianí
v regióne. Cenník sa líši podľa toho, či chceme
inzerovať

v internetovej

alebo

printovej

verzii.

Cenník internetovej verzie je nasledovný (tabuľka č.
7):
Tabuľka č. 7: Cenník bannerov internetovej verzie Listov Jižní Moravy
Modul
Leaderboard

Veľkosť v pixeloch
980x150

Skyscraper

150x600

3 000

Big Square

250x250

2 000

Full Banner

468x60

1 000

cca 250x250

2 000

Komerčná správa (bannerová reklama)

Cena za 1 týždeň v Kč
4 000

Cenník tlačenej verzie Listov Jižní Moravy je nasledovný (tabuľky č. 8 a 9):
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Tabuľka č. 8: Cenník bannerov printovej verzie Listov Jižní Moravy
Modul
Veľkosť v pixeloch
800x150
Leaderboard

Cena za 1 týždeň v Kč
3 000

Big Square

250x250

2 000

Full Banner

468x60

2 000

cca 500x150

3 000

Komerčná správa (newsletterová reklama)

Tabuľka č. 9: Cenník PR reklamy a článkov v printovej verzii Listov Jižní Moravy
Rozmer
Cena v Kč
Rozmer
Cena v Kč
1/1 A3
187 200 1/8
2/3
124 800 1/9
Junior page
117 000 1/12
1/2
93 600 1/16
1/3
62 400 1/18
1/4
46 800 1/24
1/6
31 200 1/36
1/48


23 400
20 800
15 600
11 700
10 400
7 800
5 200
3 900

Regionpress
Dvojtýždenník

monitorujúci

Boskovice,

Blansko

a Letovice. Nachdza sa v ňom množstvo regionálnych
článkov z oblasti kultúry, výstav, cestovného ruchu,
noviniek, spoločenských tém a podobne. Cenník plošnej
inzercie v dvojtýždenníku je nasledovný:
1/4 strany, 10,5x14 cm; 6 500 Kč bez DPH,
1/2 strany, 10,5x28cm, 21x14cm; 13 000 Kč bez DPH,
1/1 strana, 21x28 cm; 26 000 Kč bez DPH.
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Zpravodaj města Blanska
Taktiež sa jedná o dvojtýždenník, ktorý vydáva
mesto Blansko a distibuje ho občanom zdarma.
Vychádza v náklade 9 000 kusov. Celý Zpravodaj
je tiež uverejnený na web stránke mesta. Základné
ceny inzercie sa odvíjajú od individuálnych potrieb
klientov, no vo všeobecnosti platí suma 14 Kč/cm2
bez DPH.



Zrcadlo Blanenska a Boskovica
Taktiež dvojtýždenník, ktorý vychádza na minimálne
16-tich stranách. Čitateľom prináša množstvo
informácií o kultúre, športe, spoločenských akciách,
rozhovory, pozvánky na akcie a mnoho ďalšie zo
života v regióne. Plošnú inzerciu v dvojtýždenníku

možno využiť za nasledovných cenových podmienok (tabuľka č. 10).
Tabuľka č. 10: Cenník plošnej inzerice v dvojtýždenníku Zrcadlo Blanenska a Boskovicka
Rozmer v mm
Cena v Kč bez DPH
čb
farba
50x60
500
90x50
700
1 050
90x60
840
1 260
90x80
1 120
1 680
90x100
1 400
2 100
90x120
1 680
2 520
137x100
2 100
3 150
137x209
4 389
6 583
185x120
3 350
5 040
280x40
1 680
2 520
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RTA.cz
Posledný vybratý subjekt do marketingovej a
komunikačnej stratégie v tejto ooblasti. Jedná sa
o regionálnu televíziu, ktorá divákom prináša
informácie z regionálnej politky, kultúry, športu,
zaujímavostí a množstva ďalších tém. Signálom

pokrýva celý Juhomoravský kraj. Tridsať sekundový reklamný spot má hodnotu 5 000 Kč. RTA však
ponúka predĺženia reklamného spotu až na 60 sekúnd, no cena je pri takejto dĺžke inzercie
dvojnásobná. RTA nadôvažok ponúka aj službu Sponzoring. Ide o 10 sekundivý spot s logom a názvom
subjektu. Odvysielanie takého spotu stojí 2 000 Kč.
4.1.4 Billboardy
Ako je možné vidieť, obidva zakladateľské a partnerské subjekty majú svoje sídla buď priamo
v dostatočne urbanizovanom priestore alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Preto sa domnievame, že
EZÚS Spoločný región by bolo vhodné marketingovo ľuďom a budúcim spolupracovníkom pripomenúť
aj prostredníctvom billboardov. V súčasnosti je táto forma marketingovej komunikácie veľmi rozšírená
a billboardy možno nájsť a stretnúť sa s nimi takmer všade, na každom kroku. Výhodou je aj to, že na
trhu pôsobí veľmi veľké množstvo firiem, ktoré sa billboardovými kampaňami a samotným prenájmom
takýchto plôch zaoberajú, čo má za následok znižovanie ceny za užívanie takejto služby. Podľa
výskumu sleduje denne billboardy takmer 60% obyvateľov mesta a pri ceste hromadnou dopravou im
venuje pozornosť dokonca 70%. Pôsobia nepretržite a v ktorúkoľvek dennú i ročnú dobu. Ceny za
prenájom reklamnej plochy sa pohybujú v priemere od 100 € za mesiac a vyššie. Pri takejto forme
marketingovej komunikácie treba však počítať ešte s dodatočnou cenou, a síce cenou za vylepenie
plagátu na billboard, táto cena sa pohybuje na úrovni 20 € za jeden billboard a cenou za tlač billboardu,
ktorá začína na 40 €.

25 | S t r a n a

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

4.1.5 Tlačené publikácie, brožúry, mapy, knihy
Zakladatelia EZÚS Spoločný región majú bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov. Pri prezentácii akéhokoľvek takto financovaného projektu boli vždy vytlačené
najrôznejšie brožúry najrôznejších rozmerov, formátov, farieb a podobne. Výstupom z týchto projektov
boli tiež aj publikácie, CD nosiče, mapy rôznych mierok a podobne. Preto by sme zacielili marketingovú
komunikáciu na výrobu a distribúciu jednoduchých, no po obsahovej stránke lákavých brožúr, akýchsi
PR brožúr, ktoré by obsahovali základné informácie o EZÚS, o cieľoch združenia, o členoch združenia,
referencie na úspešné projekty. Pomocou tlačených publikácií, brožúr, máp najrôznejších rozmerov
a kníh osloviť potenciálnych spolupracovníkov, ktorí by služby EZÚS aj vo finále využili. Navrhujeme pre
vnútorné členenie tlačených publikácií zachovať obvyklú štruktúru a členenie a neprekvapovať
užívateľov katalógu netradičnou formou. Pri tvorbe obálok katalógov, brožúr, kníh na úvodných stranách
odporúčame využiť vizuál, ktorý by bol pútavý a niečím odlišný v spleti množstva tlačených publikácií.
Možno by bolo vhodné poňať tieto úvodné strany netradičným spôsobom a snažiť sa vytvoriť niečo, čo
záujemcu upriami práve na naše publikácie. Odporúčame ho zaujať niečím kreatívnym, sviežim
a novým.

4.1.6 Logo EZÚS
Logo EZÚS Spoločný región bolo vytvorené v roku 2011. Je výhradným vlastníctvom Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce. Logo možno rozdeliť na dve časti. V hornej časti sa nachádzajú tri
pol oblúkovité útvary v odtieňoch zelenej farby, ktoré symbolizujú poľnohospodársku pôdu
s vysadenými obilninami a zvyšné dva poľné cesty. Nad týmito pol oblúkovitými útvarmi sa nachádzajú
ďalšie tri kruhové útvary, ktoré voľne splývajú do spodných troch pol oblúkovitých útvarov. Predmetné
kruhové útvary sú v odtieňoch modrej farby. Tieto farby symbolizujú čistú vidiecku oblohu. Celému
tomuto hologramu dominuje v centre biely kostolík, ktorý má po obidvoch stranách po jednom domčeku,
tiež v bielych farbách. Hologram symbolizuje rurálny charakter krajiny a tiež aj vidiecke posolstvo EZÚS
Spoločný región, nakoľko väčšia časť Spoločného regiónu má vidiecky (rurálny) charakter a jeho
obyvateľstvo je prevažne vidiecke. Kompletne zobrazený hologram má tvar kruhu bez orámovania.
V spodnej časti sa nachádza nápis „Spoločný región“ v sýtočiernej farbe. Písmo je dynamické, živé
a moderné, má symbolizovať dynamicky sa rozvíjajúci vidiecky priestor v obidvoch častiach Spoločného
regiónu.
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Logo Spoločného regiónu sa môže zobrazovať aj v čiernobielej farbe, no vždy s hologramom a textom
dohromady. Nikdy nie osobitne. tieto dve časti tvoria neoddeliteľnú súčasť a pri absencii jednej by bolo
logo nečitateľné a nesprávne. Písmo sa nemusí exaktne umiestňovať len pod hologram. Môže byť
umiestnené aj na zvyšné tri strany hologramu. Umiestnenie textu bude teda vždy záležať od toho, na
akom formáte papiera bude zobrazované, koľko textu bude obsiahnutého na štandardizovaných
rozmeroch papiera a podobne. Nápis sa uvádza vždy v slovenskom jazyku. Logo navrhujeme uvádzať
na akomkoľvek výstupe. Či už tlačenom alebo elektronickom.

Obrázok č. 10 Logo Spoločný región v plnej farbe a v čiernobielom prevedení

4.2 Cieľové subjekty
Z marketingovej analýzy a cieľov združenia nám vyplynuli dve základné cieľové subjekty, na ktoré by
malo EZÚS upriamiť svoju pozornosť a snažiť sa nadviazať spoluprácu s inými združeniami, obcami,
právnickými osobami.
4.2.1 Primárna: Slovenská republika a Česká republika
Za primárnu cieľovú skupinu môžeme označiť občanov Spoločného regiónu, združenia, iné EZÚS,
obce, zväzky, právnické osoby na území Slovenskej a Českej republiky. Táto cieľová skupina má
množstvo spoločného. V minulosti tvorili jeden štátny zväzok a rozdelením na dve samostatné republiky
sa pretrhali aj všetky väzby dovtedy vynikajúco fungujúce. Množstvo zákonov a právnych úkonov je viac
či menej identických v obidvoch štátoch, navyše neexistuje medzi členmi v tejto záujmovej skupine
jazyková bariéra. V neposlednom rade komunikáciu uľahčujú aj dlhoročné partnerstvá a väzby
z obdobia pred rokom 1993. Možnosti čerpania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov na
najrôznejšie projektové zámery v tejto cieľovej skupine sú napríklad z Operačného programu
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cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013, Programu rozvoja vidieka
a Programu rozvoje venkova, Fondu mikroprojektov a mnohých iných malých grantov.
4.2.2 Sekundárna: Rakúsko a Maďarsko
Za sekundárny cieľový subjekt sme navrhli regióny Rakúska a Maďarska. Aj keď má Spoločný región
sídlo v Slovenskej republike a existujú aj väzby na najrôznejšie subjekty v Rakúsku a Maďarsku, tak
tieto väzby častokrát už nie sú také silné ako v predchádzajúcom prípade. Možnosti čerpania
finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov na najrôznejšie projektové zámery v tejto cieľovej skupine
sú napríklad z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013,
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007 – 2013,
Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013, Programu rozvoja vidieka a Programu rozvoje
venkova. Za negatívny prvok, ktorý môže vnášať do spolupráce najmä vnútro komunikačné problémy
považujeme jazykovú bariéru. Táto sa však dá ľahko odstrániť, no je nutné tieto komunikačné šumy
zachytiť už v zárodkoch.
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5 Mediálny plán
Vychádzajúc z predpokladu, že Spoločný región vyčlení na inicializačnú kampaň dostatočné finančné
zdroje (min. požiadavka je vo výške 2 tis. € počas najbližších piatich rokov), navrhujeme ich využiť na
inzerciu v televíznych a printových médiách a predovšetkým prostredníctvom internetovej reklamy
(príloha č.1 - tabuľka č. 12). Pri zostavovaní médií sme vychádzali z toho, že vybraté médiá do
inicializačnej kampane majú schopnosť osloviť veľmi širokú verejnosť, sledovanosť a čítanosť týchto
médií je vysoká a pomerne kvantitatívne vyrovnaná počas celého roka. Považujeme ich za
najvhodnejšiu voľbu spomedzi všetkých analyzovaných médií v tejto stratégii. Na takto nakonfigurovaný
mediaplán investuje Spoločný región 700-800 €.
Od roku 2013 až do roku 2020 bude nevyhnutné pripravovať tzv. pripomínaciu (udržiavaciu) mediálnu
kampaň Spoločného regiónu (príloha č.1 - tabuľka č. 12). Na túto kampaň sme druhovo podobné resp.
identické médiá ako pri inicializačnej kampani. Ako sme už uviedli, vybrané média majú za cieľ
zasiahnuť čo najširšie spektrum obyvateľstva vo vekovej kategórii 15 – 59 ročných. Okrem rokov 2013,
2014, 2019 a 2020 budú ročné náklady na publicitu v priemere 564 €. V tejto kampani pôjde hlavne
prenos informácií o tom, čo sa nám podarilo počas uplynulého roka zrealizovať, aké to malo dôsledky,
dopady, prípadné spoločenské ohlasy a podobne. Dôležitým úlohou tejto kampane bude nasmerovanie
širokej verejnosti na webové stránky, ktoré ponúknu relevantný obsah a pútavo zaujmú cieľovú skupinu.
Odkaz na webovú stránku preto nesmie chýbať na žiadnom z prvkov publicity.
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6 Záver
Cieľom tejto publikácie bolo vytvoriť Marketingovú a komunikačnú stratégiu Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Spoločný región. Ide o novovzniknutú právnu formu v tomto regióne. EZÚS
doposiaľ marketingovú a komunikačnú stratégiu nemalo vypracovanú.
V prvej časti sme sa venovali teoretickému prístupu a metodike spracovania stratégie, aktuálnym
poznatkom z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie.
V druhej časti je výber z analýzy SWOT. Analýzou SWOT sme definovali priestor pre aktívnu
propagáciou združenia. Taktiež sme vypracovali praktickú časť marketingovej a komunikačnej stratégie,
upriamili sme EZÚS na možné formy marketingovej propagácie prostredníctvom inzercie v regionálnych
periodikách, regionálnych televíziách, najnavštevovanejších webových stránok, vlastných webových
stránok, tlačou a distribúciou vlastných brožúrok, kníh, letákov a kartografických výstupov.
V neposlednom rade participovať na PR prostredníctvom billboardov a účasťou na najrozličnejších
workshopoch a veľtrhoch, ktoré sú najúčinnejším face to face marketingom.
Z analytickej časti sme zistili, že najúdernejším spôsobom sebaprezentácie EZÚS Spoločný región budú
internetové a printové médiá v regióne ich doterajšej pôsobnosti. K týmto formám sme priniesli
prehľadné cenníky najrôznejších variant možností inzercie, z ktorých si môže EZÚS vybrať pre seba tú
najlepšiu v konkrétnom čase realizácie marketingovej komunikácie. Stratégia zároveň navrhuje
mediálny plán na najbližšie roky prostredníctvom inicializačnej a pripomínacej kampane a ich finančnom
vyčíslení.
Pevne veríme, že marketingová a komunikačná stratégia bude pre Spoločný región prínosom a dokáže
im dať odpoveď na dôležité otázky týkajúce sa PR novovzniknutého zoskupenia.
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8 Prílohy
Príloha č.1 – Mediálny plán EZÚS Spoločný región
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