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INFORMAČNÍ PORTÁL STUDIA STA
WWW.STUDIO-STA.CZ
 Aktuální zpravodajství z bruntálského regionu (Moravskoslezský kraj)
 Každodenní publikace pěti zpráv (tiskové zprávy, foto a video reportáže)
 Propagace aktuálních událostí v oblasti kultury, sociálních služeb, městských a obecních
projektů, podpora neziskového sektoru, pozvánky na akce, poznámky redaktorů
 Profesionální zpracování, mediální podpory a záštity
 Spolupráce s mikroregiony, městy a obcemi, různými organizacemi, podniky a firmami
 Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a Města Krnova
 Známost v regionu, vysoká návštěvnost zpravodajství
 Pokrytí okresu Bruntál a Moravskoslezského kraje v rámci čtenářů, návštěvnost
i z jiných částí regionů ČR
 Propagace regionu v rámci zastoupení Studia STA
 Poskytování materiálů do jiných médií formou tiskových zpráv, foto a video reportáží
 Spolupráce s PR oddělením a multimediálním oborem Slezské univerzity v Opavě
 Archivace u Národní knihovny ČR (archiv zpravodajství a jiných materiálů)
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ROZLOŽENÍ PORTÁLU PODLE PLOCHY MEDIÁLNÍ PREZENTACE

www.studio-sta.cz
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE – BANNERY
Titulní portálová strana
 pravý a levý banner (200 x 50 – 200 px)
Cena: 1 000,-Kč/týden
 dolní baner (420 x 50 – 200 px)

CENY DOHODOU

Cena: 1 500,-Kč/týden

Ostatní portálové strany
 pravý a levý banner (200 x 50 – 200 px)
Cena: 1 000,-Kč/týden

MEDIÁLNÍ PREZENTACE – PR ČLÁNEK
 Na titulní straně (jako první v rubrice)
 Struktura – titulek, fotografie, libovolně dlouhý text s odkazem na webové stránky
 Označení článku slovy „Mediální prezentace“
Cena: 3 000,-Kč/týden ; další týden 2 500,-Kč

MEDIÁLNÍ PREZENTACE – FOTOREPORTÁŽ





Pořízení foto-reportáže fotoreportérem Studia STA z dané události – akce
Při fotoreportáži vypracování tiskové zprávy z události – akce
Uveřejnění na vysoce čteném Informačním portále Studia STA www.studio-sta.cz
Předání materiálů subjektu, který si objednal mediální prezentaci

Cena: 1 500,-Kč/za událost – akci
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE – VIDEOREPORTÁŽ







Pořízení video-reportáže z dané události – akce
Osobní přítomnost reportéra a kameramana na události – akci
Pořízení video-záběrů, vstupů reportéra, rozhovorů
Při video-reportáži vypracování tiskové zprávy z události – akce
Uveřejnění na vysoce čteném Informačním portále Studia STA www.studio-sta.cz
Předání materiálů subjektu, který si objednal mediální prezentaci

Cena: 3 000,-Kč/za událost – akci

MEDIÁLNÍ PREZENTACE – ZASTOUPENÍ
 Osobní mediální zastoupení na události – akci zaměstnancem Studia STA
 Zajištění před-prezentace, tiskový servis a distribuce do médií
 Zajištění prezentace v průběhu události – akce, tiskový servis, komunikace s médii,
distribuce tiskové zprávy do médií
 Zajištění foto a video reportáže z události – akce
 Uveřejnění na vysoce čteném Informačním portále Studia STA www.studio-sta.cz
 Předání materiálů subjektu, který si objednal mediální prezentaci
Cena: 10 000,-Kč/za procesní zastoupení
Zajištění:
 Mediální prezentaci zajišťuje: Studio STA – multimediální agentura o. s.,
zastoupena výkonnou ředitelkou Zdeňkou Spurnou, se sídlem Opavská 506/43,
794 01 Krnov, IČ: 22888853, DIČ: CZ22888853
 Kontakt: Tel.: 775 903 889, E-mail: reditelstvi@studio-sta.cz
 Materiály administruje a vytváří profesionálně vyškolený tým
 V rámci mediální prezentace je uzavřena „Smlouva o mediální prezentaci a propagaci“
KONTAKTNÍ OSOBA:
Šárka Cimbálová
mediální zástupce Studia STA
Tel: +420 608 837 344
E-mail: sarka.cimbalova@studio-sta.cz
Web: www.studio-sta.cz


Zajišťuje mediální prezentaci, příprava a podpis smluv a vyhotovení faktur zajišťuje Ředitelství Studia STA.
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE - MODEROVÁNÍ

RADEK VRÁBLÍK

moderátor kulturních a společenských akcí
 Moderátor je významný regionální mediální zástupce – novinář
 Získal čestné uznání od Nadace OKD v kategorii Média „Pozitivní zpráva roku 2012“
za Sérii reportáží o neziskovém sektoru a za Studentskou tiskovou agenturu. Patří tak
mezi tři nejlepší v Moravskoslezském kraji.
 Moderuje kulturní a společenské akce – slavnosti, festivaly, Dny měst a obcí, zábavné
pořady pro děti, koncerty a mnoho dalšího.
 Moderátor, který moderuje pod záštitou Studia STA, dokáže atmosféru naladit
nejenom svým projevem, ale také se dokáže přizpůsobit programu. Na akcích jste ho
mohli vidět například jako moderátorského vodníka, klauna, výpravčího aj.
 Studio STA součástí moderování dokáže zajistit koordinaci programu události – akce
 V rámci programu události – akce Studio STA dokáže zajistit známou opavskou kapelu
anebo mladou krnovskou zpěvačku
 Cena dohodou – od 3 tisíc korun (možno nižší částky dle tarifu akce)

Pozvěte si mladého, akčního a společenského moderátora
Radka Vráblíka ze Studia STA. Multimediální agentura vám společně
s moderováním zajistí i mediální záštitu.
Podrobnější informace:

www. radekvrablik.webnode.cz

„Když informace, tak od STA!“

