INSTRUKCE PRO KARLOVSKÉ MÍSTO
(určeno pro konkrétní karlovské místo)

Co je v rámci Vašeho aktivního členství z Vaší strany nezbytné:
Prosím, veďte veškerou komunikace skrze email skm@carolusquartus.eu
PRO PREZENTACI KARLOVSKÉHO MÍSTA ONLINE NA WWW.OTECVLASTI.EU
-

-

Zaslat logo organizace/karlovského místa
Zaslat informace na tzv. prolinkování (tzn. na jakou www stránku má Vaše logo
odkazovat).
Nominovat kontaktní/zodpovědnou osobu - kontaktní osobu na místním úřadě,
kontaktní osobu památky apod.
Schválit, případně doplnit článek o Karlovském místě, který bude zaslán na Vaše
vyžádání emailem.
Ověřit a schválit přesnou GPS lokaci Karlovského místa pro mapu Karlovských míst –
viz sekce „mapy“ na www.otecvlasti.euDodat fotografické podklady tzv. Karlovských míst (jsou-li k dispozici),
o případně doporučení na nekomerční fotobanky (např. rozsáhlou fotobanku
(nekomerčně volně k dispozici) v rámci celé republiky má CzechTourism, či i
jednotlivá města pro svou prezentaci).
o Může se jednat o reprodukce či současné fotografie. Je možné do galerie k
článku vložit více fotografií.
PRO PREZENTACI VLASTNÍ TURISTICKÉ ČI KULTURNÍ NABÍDKY POD ČLÁNKEM
KARLOVSKÉHO MÍSTA ve formě dodaného „inzertního“ (reklamního) banneru
Požádat o zaslání podkladů
o zde může členské město prezentovat, co uzná za vhodné, dle svého uvážení
(městský hotel, město samotné, atraktivita města apod.)
 banner musí být v rozměrech 1920x303 px (šířka x výška)

-

PRO PREZENTACI KARLOVSKÉHO MÍSTA ČI AKTIVITY V NEWSLETTERU
Dodat seznam kontaktních osob a emailových adres, na které má být Newsletter
zasílán (může se jednat i o městskou databázi kontaktů).
V případě akce dodat její popis, po ní fotografie

-

PRO PREZENTACI KARLOVSKÉHO MÍSTA ČI KARLOVSKÉ AKTIVITY NA FACEBOOKU
Podpořit kampaň „lajkováním“ a „prolinkováním“ se sociálními médii vašeho místa.

-
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-

PRO PREZENTACI KARLOVSKÉHO MÍSTA ČI KARLOVSKÉ AKCE V INFORMAČNÍM
CENTRU VÝROČÍ (Mostecká ulice u Karlova mostu)
Zaslat propagační brožurky do kanceláře Otec vlasti Karel IV.

-

PRO PREZENTACI KARLOVSKÉ AKTIVITY V KALENDÁŘI AKCÍ
Přihlásit akci do Kalendáře akcí.
Dodat fotografie akce (po jejím proběhnutí).

-

PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU KARLOVSKÉHO MÍSTA
Certifikát bude vystaven a zaslán v pdf na zadanou emailovou adresu.

-

PRO ZÍSKÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ LOGA KARLOVSKÉHO MÍSTA A 700. VÝROČÍ NAROZENÍ
KARLA IV.
Loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.otecvlasti.eu.

-

PRO ZÍSKÁNÍ KARLOVSKÉ VLAJKY ČI CEDULE
Objednat emailem (vlajky či cedule budou dodávány od roku 2016)

-

-

PRO ZÍSKÁNÍ SLEVY NA OBJEDNÁVKU Z KATALOGU TÉMATICKÝCH KARLOVSKÝCH AKCÍ
POD ZÁŠTITOU SPOLKU OTEC VLASTI KAREL IV.
Katalog tematických karlovských akcí je k dispozici na webovských stránkách.
Kontaktujte nás s objednávkou.
Další výhodou pro členy Spolku je tzv. mecenášská sleva na určité aktivity. V případě,
že je aktivita zastřešována mecenášem, můžou být náklady aktivity významně
poníženy.
o Jedná se vždy o limitované množství aktivit, kde jsou výhody vztahovány dle
kritéria – časové posloupnosti přihlášení v kombinaci s vyrovnanou
celorepublikovou distribucí akcí. Tzn., pokud je mecenášská sleva limitována
na 10 akcí, nemohou se všechny odehrát v jednom regionu.
PRO MOŽNOST VYUŽITÝ GRAFICKÉ IDENTITY VÝROČÍ PODLE DESIGN MANUÁLU
Požádat o zaslání Design manuálu (SOVK4 může zprostředkovat profesionální výrobu
propagačních materiálů dle design manuálu, není to však podmínkou).
Zaslat konečnou verzi materiálů vyrobených podle Design manuálu.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE KE KARLU IV.
o tužky, odznáčky, figurky, dárkové víno, groše ze 14. století atd.
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