PROJEKT NA PODPORU
ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ
PRO ROK 2020

30 let
SPS
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Zlepšeme obraz českého
stavebnictví!

Slavíme 30 let
SPS
V roce 2020 uplyne přesně 30 let od vzniku
Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS).
Jubileum skýtá jedinečnou příležitost
přiblížit české stavebnictví a jeho úspěchy a
představit ho jako atraktivní obor pro
mladou generaci.
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Jak zlepšit obraz
českého stavebnictví?
Obor stavebnictví bývá často médii i veřejností
nespravedlivě vnímán prostřednictvím různých
negativních kauz. Jak to změnit?
Představíme veřejnosti výjimečné stavby, které
vznikly na našem území, a osobnosti, které se
zasadily o rozvoj oboru v Česku.
Upoutáme pozornost originální a atraktivní
formou. Navrhujeme komplexní řešení, které
propojí hrdost na významné stavby nedávné
minulosti s technologiemi budoucnosti.
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Komplexní kampaň

Reprezentační ples
na Žofíně
Oslavme 30 let s noblesou.
3. 4. 2020 od 19 h

exCZelentní stavby
Dlouhodobý projekt
ocenění významných
staveb v ČR.

Síň slávy českého
stavebnictví

Rozšířená realita pro
školy

Dlouhodobý projekt
ocenění osobností v
českém stavebnictví.

Propojení edukační
publikace s mobilní aplikací
pro rozšířenou realitu.
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3. 4. 2020
od 19 h

Ples na Žofíně
30let

V duchu elegance a tance. Oslavte tři dekády
společného úsilí a spolupráce v architektonickém
skvostu v podobě paláce Žofín.
Program bude brzy upřesněn.

05

exCZelentní
stavby
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Co vše se podařilo zrealizovat za posledních 30 let? Napoví
ocenění významných staveb v ČR, které poukáže na prestiž
oboru a změny v české architektuře.

3. 4. 2020
od 19 h

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU:
zdůraznění technologické stránky a atraktivity oboru a
propojení historie s budoucností
ocenění nejen pozemních, ale i liniových staveb
pozitivní mediální obraz v tradičních i dosud opomíjených
médiích
vyzvednutí stavebnictví jako renomovaného oboru
zvýšení zájmu mladých lidí o studium
vytvoření nového prestižního ocenění, které bude zcela v
režii SPS
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HLAVNÍ NÁSTROJE PR
co reálně chceme uskutečnit…
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Spustíme web exCZelentní
stavby

Uvedeme online televizní seriál s
renomovaným moderátorem

Chceme, aby vznikl ucelený přehled
českého stavebnictví od roku 1990.

Představíme veřejnosti signifikantní stavby
posledních 30 let.

Ke spuštění seriálu
přichystáme speciální event

Vytvoříme atraktivní publikaci a
mobilní aplikaci s rozšířenou realitou

Akce za účasti novinářů i architektů
a stavitelů.

Projekt vznikne ve spojení se známým
ilustrátorem a bude primárně určen pro školy.

Web exCZelentní
stavby

Představí projekty, stavební firmy, osobnosti
a zajímavosti.
Bude dlouhodobě rozšiřován.
Ambice stát se zdrojem informací pro širokou i
odbornou veřejnost, školy, instituce i samotné
firmy.

Projekty exCZelentní stavby vybere představenstvo SPS nebo jím určená komise.
K 30. výročí bude vybráno 5-10 nejvýznamnějších staveb z jednotlivých dekád.
•Nemá být konkurencí Stavby roku, ale jejím doplněním – jedná se o stavby, které tvoří
skutečné národní dědictví
•V případě budoucího propojení se Stavbou roku je možné z ocenění vytvořit další
kategorii této soutěže
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Pro vyhlášení exCZelentních staveb chce agentura využít akce SPS na přelomu října a
listopadu 2020 ve Španělském sále Pražského hradu.

Online seriál

ve spolupráci s
Významná součást projektu na zlepšení image českého
stavebnictví. Z pohledu nezávislé osoby, architekta Adama
Gebriana, se publiku představí jak stavby samotné, tak
proměny českého stavebnictví za posledních 30 let.
Názorná ukázka historie, současnost i budoucí podoby
stavebnictví v podobě 10 dílů.
Popularita online seriálů každoročně významně stoupá a
MODERÁTOR
ADAM GEBRIAN (*1979) vystudoval architekturu v Liberci a v Los Angeles,
pracoval v Amsterodamu, Rotterdamu, Londýně či Paříži. Poté se namísto
vlastního navrhování staveb vědomě rozhodl pro propagaci architektury,
teoretickou a kritickou práci. V roce 2015 získal titul „Architekt roku“.

díky digitální formě je ideální pro oslovení veřejnosti
například i na sociálních sítích.
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Online seriál

> 1 000 000 uživatelů
2 100 000 views/ měsíc

ve spolupráci s

12 - 15 MIN./1 SÉRIE - 10
EPIZOD (BONUSOVÁ
VIDEA)

Dobrá reference díky úspěšnému pořadu
PŘEKVA?!VÉ STAVBY
2020
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90 %
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Rozšířená realita
pro školy

Edukační publikace pro školy s mobilní aplikací
pro rozšířenou realitou
Představí vítězné projekty formou, která bude
atraktivní pro mladou generaci.
Důraz bude kladen zejména na technologickou stránku
Ve spolupráci se známým výtvarníkem

staveb, jak důmyslná a atraktivní práce za nimi stojí.

(např. Vladimír 518, Toy_Box) vytvoříme publikaci,
která bude představovat jednotlivé vítězné stavby.

Publikace bude distribuována do škol po celé ČR.
11

Mobilní aplikace pro rozšířenou realitu bude volně dostupná – odkaz
na ní bude součástí publikace.
Když čtenář najede telefonem se spuštěnou aplikací nad knihu, obrázky
začnou ožívat a čtenář se dozví další informace – např. pokud najede
na obrázek silnice, aplikace mu v telefonu ukáže, kolik a jakých vrstev
na ní je, případně jaké technologie se využívají.
Tento princip (tzv. gamifikace) přirozeně vzbuzuje zájem – čtenář má
motivaci publikaci co nejlépe prozkoumat, aby zjistil, které všechny
prvky jsou aktivní.
Aplikaci bude možné v budoucnu
využít i pro jakékoliv další publikace.
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Eventy
Speciální promítání ke spuštění seriálu

Agentura připraví privátní promítání prvních dílů seriálu pro novináře a vybrané osobnosti z řad
architektů a stavitelů. Akce se bude konat na architektonicky zajímavém místě. Akce proběhne
tematicky v duchu 90. let, které podtrhne stylový dress code, občerstvení a atmosféra.

Open houses

Dny otevřených dveří ve vybraných objektech a případné soukromé prohlídky s výkladem.
Event primárně určen pro veřejnost, ale lze domluvit i prohlídky pro novináře. Jednotlivé dny
v daných objektech budou vždy vyhlášeny v konkrétní epizodě seriálu.

Slavnostní zakončení

Na podzim roku 2020 se vyhlásí stavební projekty, které budou součástí projektu exCZelentní
stavby. Samotné vyhlášení může být spojeno s předáváním cen ve Španělském sále Pražského
hradu, které je předběžně naplánované na říjen/listopad 2020.
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Síň slávy
českého
stavebnictví
Představení a ocenění významných osobností
českého stavebnictví.
Podstatnou součástí webu exCZelentní stavby bude
speciální záložka, kde budou prezentovány
zmíněné osobnosti, jejich přínos oboru a jejich
příběhy.
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PR a mediální
partnerství
Propagace stavitelství, SPS a jeho členů…
Spolupráce s Deníkem
Odborná média o stavebnictví

– Stavebnictví – náklad téměř 40 000
– Konstrukce – zhruba 3 000 výtisků
– Další: ASB, Build Info, iMateriály, StavbaWeb, Stavebnictví a interiér,
Archiweb, Stavitel, Architekt+, Development News, Building World

Press, online a další média

ČTK – pokrytí více než tří čtvrtin všech českých médií, které od nich
přebírají obsah
Periodika (a jejich online mutace) – Deník, Hospodářské noviny, Euro,
Lidové noviny, MF Dnes, E15, Forbes, Blesk, Deník N, Metro
TV a rozhlas – Česká televize, Nova, Český rozhlas
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Speciální seriál v
Deníku

Během celého roku 2020 budou vždy jednou
měsíčně věnovány dvě celé strany prezentaci
projektu, jednotlivých staveb a osobností
s možností čtyř mutací v rámci ČR.
•Praha, střední, východní a severní Čechy
•Jižní a západní Čechy
•Střední a severní Morava
•Jižní Morava a Vysočina

Dále každý měsíc příležitost prezentace v
celostátní příloze Bydlení ve formě jedné
strany s možností 14 regionálních mutací.
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510 000*
čtenářů denně

>102 000* ks
prodaných výtisků denně

70
regionálních mutací

Přílohy

možnosti rozsáhlejších
rozhovorů a článků

* Zdroj: MEDIAPROJEKT,
data za 1. a 2. čtvrtletí 2019

Sociálnísítě
Využijme Facebook a Instagram ke
zveřejňování pozvánek na akce,
propagaci jednotlivých epizod
seriálu i představení objektů.
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100/ 150 k

Sociální sítě – cíle

Spustí se FB a IG stránka projektu.

impresí/ měsíčně
(Při optimalizaci kampaní potenciál až 200 k)

Součástí12budou
kampaně
na
- 15 MIN./1 SÉRIE
- 10
EPIZOD (BONUSOVÁ
VIDEA)

Facebooku.

Cílová skupina širší veřejnost 14+
2020
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90 %

Ing. Jiří Nouza
Prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Praha 1, Nové Město, Národní 138/10
GSM: +420 277 022 410
e-mail: nouza@sps.cz

Neváhejte nás
kontaktovat!

Štěpán Dlouhý
Stance Communications
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1
GSM: +420 602 685 131
e-mail: stepan.dlouhy@stance.cz
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