INTERNÍ ČASOPIS
JAKO KOMUNIKAČNÍ
A MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
DÁVEJTE SVÝM KOLEGŮM, ZAMĚSTNACŮM A STAKEHOLDERŮM
PRAVIDELNOU A ZAJÍMAVOU INFORMACI O AKTUÁLNÍM DĚNÍ
A PŘEDEVŠÍM O PŘIDANÉ HODNOTĚ VÁS A VAŠEHO TÝMU

CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE

INTERNÍ ČASOPIS/NEWSLETTER NA KLÍČ
Mnoho institucí v soukromém i veřejném sektoru potřebuje pravidelně seznamovat své interní
cílové skupiny (zaměstnance, kolegy, vedení a další stakeholdery) s aktuálním děním a především
s přidanou hodnotou různých částí své organizace, často dokonce s úlohou
a přínosem jednotlivců.
Pro tento „propagační“ účel je ideálním a velmi efektivním nástrojem pravidelně vydávaný
a distribuovaný interní časopis/e-newsletter. Forma může být čistě elektronická i tištěná.
Tento velmi efektivní komunikační nástroj vám připravíme a vyrobíme na míru, podle
Vašich potřeb.

NAVRHNEME NA MÍRU VÁŠ INTERNÍ ČASOPIS, PODLE VAŠICH POTŘEB
KOMPLETNÍ NÁVRH - GRAFIKA, TEXTY, DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ NEBO TIŠTĚNÉ PODOBĚ
Na základě Vašeho zadání – cílových skupin a komunikačních cílů – navhneme kompletní řešení:


Kompletní grafický návrh – jak Váš časopis bude vypadat.



Redakční práce – příprava obsahu – texty, fotografie, finální korektura – na základě dodaných jednuduchých podkladů od
Vás.



Elektronická distribuce – zajistíme prsonalizovanou rozesílku do e-mailových schánek příjemců. Na požádání zajistíme
i tisk a distribuci tištěného vydání.

BALÍČEK PŘÍPRAVY INTERNÍHO ČASOPISU NABÍZÍME VE DVOU VARIANTÁCH:
OBSAH BALÍČKU
Newsletter
Start

CENA BEZ DPH

 Grafický návrh

98 000,- Kč

 VÝROBA 2 ČÍSEL/VYDÁNÍ
o Redakční práce – příprava obsahu – texty, fotografie, finální korektura

o Elektronická distribuce (PDF příloha e-mailu)
Newsletter
Standard

 Grafický návrh

198 000,- Kč

 VÝROBA 6 ČÍSEL/VYDÁNÍ

o Redakční práce – příprava obsahu – texty, fotografie, finální korektura
o Elektronická distribuce (PDF příloha e-mailu)

KDO JSME
M.C.TRITON je největší česká poradenská společnost, poskytující služby podnikatelům a manažerům, je součástí
středoevropské skupiny TRITON Holding SE
Společnost M.C.TRITON přímo působí na českém, slovenském a ruském trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy. Byla
založena v roce 1990. Svým obratem, počtem spolupracovníků, šíří a kvalitou poskytovaných služeb, intenzitou vývoje
původního know-how i pozorností věnovanou společenské odpovědnosti a etice poradenských služeb je lídrem lokálního trhu.
V této roli působí také v mezinárodní síti European Independent Consulting Group.

UKÁZKA INTERNÍCH ČASOPISŮ A NEWSLETTERŮ
Pro potřeby klientů i pro potřeby vlastní připravujeme různé typy časopisů a e-newsletterů:

Časopis Zařízení služeb Ministerstva vnitra

VEStník – zpravodaj pro veřejnou správu

TRITON Log – pro klienty M.C.TRITON

ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU
Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti soukromého sektoru, s velkým množstvím úspěšně
realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů.
Jan Žáček - 25 let zkušeností z oblasti marketingu a PR. Pracuje jako Project Partner – Marketing
& Business Development ve společnosti M.C.TRITON. Působil v marketingových a PR pozicích ve
společnostech Samsung, Avaya, DNS a v agenturách Euro RSCG (nyní HAVAS Worldwide) a OnChannel.

Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (pavlik@mc-triton.cz)

