
Marketingová komise MS KFS

 

Projekty MS KFS:                                                  
 

ZÁPIS 

Ze zased

konaného dne 13.3 2013

Přítomni: Ing. Pavel Novotný
Tomáš Selník (TSE)
 

Hosté: Vladimír Janoško (VJA)
 

Omluveni: Adam Krištof (AKR)
 
 

1) Návrh na složení marketingové komise
 
Členové:  

Ing. Pavel Novotný, 
Adam Krištof 

- Všichni zúčastnění členové souhlasí

 
2) PNO předložil MK statut marketin

- Schválen všemi zúčastněnými členy
 

3) Návrh JNA a PPI vypracovat a předložit dokument, který bude obsahovat veškeré činnosti 
MSKFS související s příjmy
se sponzory atd. (cenová politika
- Vypracuje PNO do dalšího zasedání
 

4) Návrh PNO na úplné zruš
- Vyjádření členů MK k

 
5) Návrh PNO na VJA a to získání informací

- VJA souhlasí a dodá podklady
 

6) PNO zahájil jednání s firmou Nikol nápoje, ohledně možnosti zajištění pitného režimu na 
turnaji Kouba cup 
 

7) MBE a PNO návrh na zahájení jednání
- PNO již zahájil jednání 
- Veškerá jednání budou pozastavena

zřizuje svým jménem FAČR  
 

8) Informace VJA k MK  
- Nejpozději do konce června roku 2013, 

se stát partnerem soutěže v
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ZÁPIS č. 2 - SR 2012/2013 

Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

13.3 2013 od 9:30 hod. v sídle MS KFS v Ostravě

Ing. Pavel Novotný (PNO), Jaromír Nadhajský (JNA), Roman Bečica (RBE)
(TSE), Pavla Piatkiewiczová (PPI),  

Vladimír Janoško (VJA) 

štof (AKR) 

Návrh na složení marketingové komise 

Ing. Pavel Novotný, Jaromír Nadhajský, Roman Bečica, Pavla Piatkiewiczová

zúčastnění členové souhlasí s členstvím v Marketingové komisi

marketingové komise 
Schválen všemi zúčastněnými členy 

Návrh JNA a PPI vypracovat a předložit dokument, který bude obsahovat veškeré činnosti 
příjmy či náklady (marketing) a taktéž nastavení pravidel při komunikaci 

(cenová politika, dosavadní úspěchy MSKFS atd.) 
do dalšího zasedání  

zrušení provize členům MK ze získaných finančních prostředků, darů
k tomuto bodu bylo dohodnuto na další setkání 

a to získání informací k vytvoření podkladů pro prezentaci („čísla“)
podklady během týdne 

firmou Nikol nápoje, ohledně možnosti zajištění pitného režimu na 

MBE a PNO návrh na zahájení jednání provozovatele online přenosů KP mužů
jednání  

Veškerá jednání budou pozastavena z důvodů informací od VJA s tím, že 
zřizuje svým jménem FAČR   

do konce června roku 2013, musíme nahlásit partnery, kteří budou 
se stát partnerem soutěže v rámci MSKFS 
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Ostravě 

Roman Bečica (RBE), 

Pavla Piatkiewiczová, 

Marketingové komisi 

Návrh JNA a PPI vypracovat a předložit dokument, který bude obsahovat veškeré činnosti 
a taktéž nastavení pravidel při komunikaci 

finančních prostředků, darů 

vytvoření podkladů pro prezentaci („čísla“) 

firmou Nikol nápoje, ohledně možnosti zajištění pitného režimu na 

přenosů KP mužů 

tím, že online přenosy již 

nahlásit partnery, kteří budou mít zájem 



Marketingová komise MS KFS

 

Projekty MS KFS:                                                  
 

 
9) Návrh (JNA), připravit podklady pro jednání s

potencionální mediální partnery
projekty MSKFS atd. 
- Vypracuje JNA do příštího 

 
10) Tento zápis bude předložen VV MS KFS pro schválení statutu Marketingové komise MS KFS

 
11) Další zasedání MK dne 16.4.2013 15.00hod.

 
 
 

 
Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
 
 
 

 
Poznámky: 
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Návrh (JNA), připravit podklady pro jednání s médií (rozhlas a tisk), taktéž navrhnout 
potencionální mediální partnery (rozhlas a tisk) a další možnosti jak 

Vypracuje JNA do příštího zasedání 

Tento zápis bude předložen VV MS KFS pro schválení statutu Marketingové komise MS KFS

MK dne 16.4.2013 15.00hod. kancelář MS KFS 

Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
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médií (rozhlas a tisk), taktéž navrhnout 
žnosti jak prezentovat MSKFS, 

Tento zápis bude předložen VV MS KFS pro schválení statutu Marketingové komise MS KFS 

Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný  


