ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ
P. O. Box 40 , Zátopkova 100/2 , 16017 Praha 6
E-mail: sekretariat@korfbal.cz, www.korfbal.cz
IČO: 45 24 53 63
Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha

Zápis z jednání Marketingové komise ČKS
4.2.2022
————————————————————————————————————————
Veteránská liga —> V(ACE)CUP
Připraveny dvě varianty grafiky - MŽ probereme s DV a vybereme finální verzi
⁃
Po výběru viz výše MŽ připraví návrh webu - vycházet budeme z webu
⁃
superliga.korfbal.cz
Extraliga 2021/2022
Medaile - MŽ odeslal DV ke schválení
⁃
Vysílání Semifinále a Finále online přes TVcom (předplaceno)
⁃
TV zajistí technické zabezpečení:
⁃
Semifinále na 2 kamery (2x dobrovolník)
⁃
Finále na 3 kamery (3x dobrovolník)
⁃
MŽ připraví grafiku do vysílání (skóre, opakovačky, apod.)
⁃
TV zajistí
⁃
ČT komentátora a spolukomentátora na finálový den (Matěj Vlček + expert)
⁃
komentátora a spolukomentátora na semifinálové dny (komentování vlastními
⁃
silami)
WKC 2022 Kutná Hora
Medaile - MŽ odeslal DV ke schválení
⁃
Web bude vycházet ze zruc21.korfbal.cz - připraví MŽ (hora22.korfbal.cz nebo
⁃
kutnahora22.korfbal.cz)
Možnost přístupu pod heslem pro harmonogram ubytování, stravování, přeprav,
⁃
apod.? —> zatím jen nápad, nijak neřešeno
Sada grafických podkladů - připraví MŽ
⁃
TIK-TOK
Aktuální stav? Další postup? Nutno rozhýbat.
⁃
kalendar.korfbal.cz
Oživení starší myšlenky - společně s překládání a odkládáním soutěží znovu aktuální +
⁃
propojení s V4
Agregovaný kalendář všech události v rámci korfbal.cz.
⁃
Možnost přihlášení pro všechny trenéry, zástupce klubů, apod. do budoucna také
⁃
pro zástupce ostatních zemí V4.
Možnost zadat jen návrh viditelný pouze pro přihlášené a nutný k odsouhlasení
⁃
administrátory.
Možnost filtrování podle kategorie (repre, soutěž, trenérský kurz, kurz pro rozhodčí,
⁃
turnaj, mistrovství, klubové akce, atd.)
Možnost provázat se soutěžemi, stejně jako jsou řešené události v rámci stávajícího
⁃
webu.
Různé způsoby zobrazení (nekonečný seznam, měsíční přehled, apod.).
⁃
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