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Webový Portál PRO města a obce

ÚVOD
Starostové a  zastupitelé měst a  obcí mají výrazně větší zájem 
o informace a vzájemnou komunikaci než v předchozích letech 
(zjištění časopisu PRO města a obce, květen 2020). Chybí jim ko-
munikační platforma. Vydavatel a redakce měsíčníku PRO měs-
ta a obce připravují proto se svými partnery do konce roku 2020 
spuštění webové platformy, která vychází požadavku vstříc.

CÍL
Prostřednictvím webového Portálu, tištěného časopisu PRO 
města a  obce, newsletteru PROmoNEWS při napojení na další 
informační zdroje a partnery vybudovat silnou komunikační plat-
formu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Města a obce, krajské a městské úřady

Starosta, místostarosta, tajemník, volení zastupitelé a vedoucí 
jednotlivých oddělení obecního, městského a krajského úřadu.

rozšířené zpravodajství a informace | sdílení názorů a zkušeností | poradenství
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PARTNEŘI PROJEKTU
Města a obce | Kraje | Organizace zastupující  
veřejnou správu | (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení 
místních samospráv ČR) | Státní instituce 
Organizace spolupracující s městy a obcemi 
Společnosti spolupracující s městy a obcemi

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ
   Rozšířená podoba redakčních článků a příspěvků 

z měsíčníku PRO města a obce a newsletteru 
PROmoNEWS

   Aktuality z veřejné správy s odkazy na významné texty

   Monitoring médií z oblasti měst a obcí

   Diskusní příspěvky starostů a zastupitelů obcí, měst, krajů

   Rozcestník informací Svazu měst a obcí ČR a Sdružení 
místních samospráv ČR, MMR, MF, MK, MŽP aj.

   Oborové informace (odpady, energetika, doprava, nové 
technologie, životní prostředí aj.)

   Statistická čísla ve spolupráci s ČSÚ

   Právní poradna

   Zkušenosti ze zahraničí

   Pro předplatitele časopisu – zvláštní sekce s rozšířeným 
exkluzivním obsahem webu

PODPORA PROJEKTU WEBOVÉ PLATFORMY
   Měsíčník PRO města a obce vychází 12 x ročně v nákladu 

3 500 výtisků

   Newsletter PRO města a obce PROmoNEWS vychází 
2x měsíčně v období září – červen a směřuje na 17 tisíc 
individuálních e-mailových adres

   Partnerská B2B média 

   VŠ s orientací na veřejnou správu a komunikaciým 
exkluzivním obsahem webu

OSLOVENÍ PARTNEŘI PROJEKTU
Asociace krajů | Ministerstvo pro místní rozvoj



PARTNEŘI PROJEKTU
Města a obce

Kraje

Organizace zastupující veřejnou správu 
(Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních  
samospráv ČR) 

Státní instituce

Organizace spolupracující s městy a obcemi

Společnosti spolupracující s městy a obcemi

OSLOVENÍ PARTNEŘI PROJEKTU
Asociace krajů

Ministerstvo pro místní rozvoj

OSLOVENÍ KOMERČNÍ  
PARTNEŘI PROJEKTU
Společnost Toxin

Frank Bold Advokáti

Neogénia

HP

Colmex

Eko Kom

Rema

ČEZ

E.ON

Česká pošta

Česká spořitelna

Komerční banka
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Nabídka partnerských balíčků

Formáty inzertních bannerů: 300×250 mm, 300×600 mm, 728×90 mm

VIP partner 250 000 Kč

   Celoroční partnerství časopisu, 
newsletteru a webu PRO města 
a obce

   2× celostránkový prostor v časopise 
PRO města a obce ve formě inzerátu  
anebo PR textu partnera

   10× reklamní podval v newsletteru 
PROmoNEWS dle výběru načasování 
partnera

   Reklamní banner na webových 
stránkách Portál PRO města a obce 
po dobu celého roku 2021

   4× elektronické celoroční předplatné 
měsíčníku PRO města a obce 2021

Hlavní partner 100 000 Kč

   Celoroční partnerství časopisu, 
newsletteru a webu PRO města 
a obce

   2× půlstrana v časopise PRO města 
a obce ve formě inzerátu anebo PR 
textu partnera

   10× reklamní square v newsletteru 
PROmoNEWS dle výběru 
načasování partnera

   Reklamní square na webových 
stránkách Portál PRO města a obce 
po dobu celého roku 2021

   2× elektronické celoroční předplatné 
měsíčníku PRO města a obce 2021

Partner 50 000 Kč

   Celoroční partnerství časopisu, 
newsletteru a webu PRO města 
a obce

   2× čtvrtina stránky v časopise PRO 
města a obce ve formě inzerátu 
anebo PR textu partnera

   5× reklamní square v newsletteru 
PROmoNEWS dle výběru načasování 
partnera

   Reklamní square na webových 
stránkách Portál PRO města a obce 
po dobu celého roku 2021

   2× elektronické celoroční předplatné 
měsíčníku PRO města a obce 2021
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
   Reklamu na Portálu PRO města a obce lze vyhodnocovat 

co do efektivity, adresně ji zacílit. Jsou zde možnosti jako 
platba za proklik nebo může jít o platbu za počet zobrazení 
reklamy (impressions). Reklama se objeví jen u  tématicky 
podobného článku. Tím se značně zvyšuje účinnost (míra 
zaujetí, prokliku) a efektivnost.

   Pro inzerenty lze pak třeba i umístit na jejich weby a další 
místa analytiku (kód Portálu PROmo) a přímo interpretovat, 
kdo se dostal na web zadavatele z Portálu PROmo.

   Portál může využívat Search Engine Marketing, tj. přivede 
na stránky další uživatele, kteří cílí na daný obsah za pomoci 
vyhledávačů. Reklamu tak uvidí mnohem širší okruh přes-

ně cílených lidí. Není to jako u zpravodajských serverů, kde 
je sice velká masa lidí, ale inzerenti platí často i za oslovení 
mimo svoji cílovou skupinu.

   Portál umožní i  nekontextové zobrazování reklamy (rotuje 
ve vybraném formátu na vybraném místě a  zobrazuje se 
všem návštěvníkům).

   Portál umožní i zvýšit soustředěnost na reklamní sdělení či 
prezentaci inzerenta tím, že na jeho místě „odkloníme“ ne-
žádoucí rušivé vlivy a jiné reklamy.

   Bude se dát spočítat i návratnost investice.

JEDNODUŠE ŘEČENO,  
PORTÁL UMOŽNÍ REKLAMU  
NEJEN MONITOROVAT,  
ALE TAKÉ POKROČILE MĚŘIT, 
ANALYZOVAT A NÁSLEDNĚ CÍLIT.



kontakty

Petr Pfleger
jednatel a manažer časopisu

T 603 198 873
E Petr.Pfleger@promestaaobce.eu
 predplatne@promestaaobce.eu

PRO města a obce
aktuální informace pro zastupitele a úředníky

A Korunovační 103/6,  
 170 00 Praha 7 - Bubeneč

PhDr. Milan Mostýn
šéfredaktor časopisu

T 739 452 816
E Milan.Mostyn@promestaaobce.eu
 

www.promestaaobce.eu



Jak šel čas…


