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Tomáš Hons

Od: geotrips@seznam.cz
Odesláno: 28. listopadu 2011 12:41
Komu: hons@lazne-belohrad.cz
Předmět: Vyzkum elektronicke prezentace mest 2011

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Děkujeme Vám za Váš čas a zasíláme potvrzení zodpovězení dotazů Vašeho města v rámci studie o využivání veřejných prostředků na propagaci měst a jejich 
trendech 2011/2012. Tímto můžete považovat naši žádost podanou prostřednictvím datové schránky za vyřízenou.

Kraj CZ052

Okres CZ0522

Identifikace města Lázně Bělohrad

Má město na webových stránkách interaktivní mapu? Ne, ale uvažujeme o jejím pořízení

Má město k dispozici profesionálni fotobanku zajímavých míst pro použití na 
webu a tištěné propagační materiály?

Ano a dostačující

Má město zpracovanou videoprezentaci pro představení města? Ne, ale uvažujeme o jejím pořízení

Má město na webových stránkách 3D virtuální prohlídky? Ne, ale uvažujeme o jejich pořízení

Má město elektronického mobilního průvodce po význačných místech? Ne, neplánujeme její pořízení

Má město nějaké digitální informační kiosky? Ne, neplánujeme jejich pořízení

Kdo u Vás navrhuje a má na starosti rozvoj propagace města dle bodů výše? Funkce Jméno a Příjmení Telefon email

informatik Tomáš Hons 739443054 hons@lazne-belohrad.cz



2

O jaký směr rozvoje turistických informací má město do budoucna zájem? Rozšířit rozsah fotografií, videa a 3d prezentací., Propojit existující 
fotografie, videospoty a 3D prohlídky s interaktivní mapou., Vytvořit 
elektronickou obdobu tištěných průvodců po naučných stezkách města a 
okolí jako součást interaktivní mapy a dalších elektronických médií.

Kdo má na starosti případnou agendu informačních digitálních kiosků? Funkce Jméno a Příjmení Telefon email

starosta ing. Pavel Šubr 493792276 subr@lazne-belohrad.cz

Jaké konkrétní projekty týkající se výše uvedených oblastí plánujete v roce 
2012?

Po novém roce začneme vytvářet novou prezentaci města, poté se budeme 
zabývat dalšími možnostmi jejího rozšíření

Plánujete společnout propagaci dle výše uvedených v rámci některých 
mikroregionu nebo sdružení, pokud ano uveďte ve kterých?

ne

Uveďte souhrnou strukturu investic na dosud realizovane oblasti propagace. 

Interaktivní mapa

Mobilní průvodce

Informační kiosky

Rok realizace Náklady Počet Dodavatel

?

?

?

Poznámka - pokud jste ve formuláři nenašli vhodnou volbu a jiné komentáře.

Máte zájem o zaslání výsledků studie a obchodních nabídek k tomuto tématu? Mám zájem pouze o výsledky studie

Dotazník vyplnil (jméno a příjmení a kontakt pro případné doplnění): Funkce Jméno a Příjmení Telefon

informatik Tomáš Hons 739443054

Váš email pro potvrzení přijetí odpovědí a jejich shrnutí. hons@lazne-belohrad.cz




