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Chyba při validaci formuláře, prosím zkontrolujte vyplněné údaje.
Identifikace města

Kraj: Karlovarský



Karlovy Vary

okres:



název obce Město Horní Blatná
Má město k dispozici profesionální fotografie pro použití na webu a pro tištěné
propagační materiály?

Ne, neplánujeme její pořízení



Má město zpracovanou videoprezentaci pro představení města?

Ne, neplánujeme její pořízení



Má město na webových stránkách 3D virtuální prohlídky?

Ne, neplánujeme jejich pořízení



Má město na webových stránkách interaktivní mapu?

Ne, neplánujeme její 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

Jiné

Jméno a Příjmení

Telefon

email



Tento údaj je povinný, prosím vyplňte údaje.
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 do ucelené prezentace s
interaktivní mapou.







Vytvořit elektronickou obdobu tištěných průvodců po naučných stezkách města
a okolí jako součást interaktivní mapy a dalších elektronických médií.







Zpřístupnit elektronickou prezentaci města pomocí informačních infokiosků
občanům a návštěvníkům města.
Kdo má na starosti případnou agendu informačních digitálních kiosků?
Funkce

Starosta

Jméno a Příjmení

Telefon

email



Tento údaj je povinný, prosím vyplňte údaje.
Jaké konkrétní projekty v oblastech zkoumaných v dotazníku plánujete v roce 2012?

Tento údaj je povinný, prosím vyplňte údaje.
Plánujete společnout propagaci dle výše uvedených možností v rámci některých
mikroregionu nebo sdružení? Pookud ano uveďte ve kterých?

Uveďte souhrnou strukturu investic na dosud realizovane oblasti propagace.
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Rok realizace

Náklady

Počet

Dodavatel

Interaktivní mapa
Mobilní průvodce
Informační kiosky
Poznámka - pokud jste ve formuláři nenašli vhodnou volbu a jiné komentáře.

Má město zájem o zaslání výsledků studie a obchodních nabídek k tomuto tématu?

Město má zájem o výsledky i nabídku pro zvážení do rozpočtu 2012



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

Starosta

Jméno a Příjmení



Robert Petro

Telefon

353892209

Váš email pro potvrzení přijetí odpovědí a jejich shrnutí.

starosta.horniblatna@volny.cz

Odeslat
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