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Jedna vize 
hned na začátek



Ve 13.00 se můžete
těšit na něco dobrého



Marketingová 
a komunikační 
kampaň
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Jenom myslet totiž nestačí
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• Navštívit web iti.brno.cz

• Navštívit web data.brno.cz

• Ptát se, ptát se, ptát se

• Viditelná komunikace 

• Atraktivní obsah

• Poskytovat feedback

• Sdílet informace o příkladech 

dobré praxe a problémech obcí

• Zvažovat metropolitní hledisko

při přípravě strategických 

dokumentů a rozvojových 

projektů 

Vidět Přemýšlet Jednat Pečovat 

• Odebírat newsletter

• Opakovaně navštěvovat weby

• Zapojit se do aktualizace 

integrované strategie

• Účastnit se akcí BMO

• Využívat data

• Konzultovat projekty

• Uploadovat projekty



Jasně. Jsou tu peníze.



Ale jsou tu i zkušenosti
a příklady dobré praxe.



A lidé, kteří 
za nimi stojí. 
Leadeři a tahouni. 
Lidé, kteří nejen 
myslí, ale i jednají 
jinak. Metropolitně.



Já už metropolitně 
jednám. A co ty?



Ten pocit, když 
zjistíš, kolik dat 
máš k dispozici.



Metropolitní ples? 
No nekecej!



Tak se ke mně 
doneslo, že jsi ještě 

nenahrál svůj 
projekt.
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Co pomůžete tvořit?

Brněnská metropolitní oblast – Marketingová a komunikační strategie rozvoje28

Nový 
obsah

O tom, co 
vás zajímá

Z vašich 
zkušeností



Newsletter

O komunikaci 
metropolitní 
spolupráce 
začínáme 
přemýšlet 

jinak.

Web

Setkání

Videa

Letáky 
a brožury

KONFERENCE





Vize strategie 
rozvoje BMO



Dva pilíře



Dva pilíře

Prostředí

Lidský 
kapitál



Čtyři oblasti

Prostředí

Lidský 
kapitál

Konkurenceschopnost a vzdělání
Sociální soudržnost

Smart mobilita
Životní prostředí



Brněnská metropolitní oblast: 
prosperující, zdravá a dostupná metropole



#myslimetropolitne
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Pojďme si něco slíbit.
#jednejmetropolitne



Kdo s kým co dělali?

Opilý vlk s Karlem IV. skákali 

bungee jumping.



Společně se zasadíme o to, aby se BMO
(JAK) rozvíjela v (JAKÉ) místo pro život.

Gramatické okénko BMO ☺
JAK = příslovce způsobu
JAKÉ = přídavné jméno 





Tak pojďme na to!



Skupina 1:

Skupina 2:

Skupina 3:

Skupina 4:

Vize strategie rozvoje BMO



Výsledná vize:

Vize strategie rozvoje BMO



A teď už vážně ten oběd.
Metropolitní chuť!
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