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PŘIHLÁŠKA do 17. ročníku soutěže

Projekt:
Název projektu:
Livesport Superliga Skill Contest
Projekt byl navržen a proveden pro:
Livesport s. r. o.

Na projektu se dále podíleli:
Firma/organizace:
nedori s. r. o.

Přihlašujeme do:
Oborové kategorie:
II.8 Zábava a sport
Komunikační nástroje:
III.8 Digital & social media – digitální komunikace
Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

Osoba, která projekt do soutěže předkládá:
Jméno: Pavel Eichler
Firma/organizace: nedori s. r. o.,
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Stručné shrnutí projektu:
Florbalová Livesport Superliga spoustila se startem nejvyšší domácí soutěže ve spolupráci se svým generálním partnerem Livesport a webovým portálem
sport.cz speciální seriál dovednostních soutěží s názvem Livesport Superliga Skill Contest. Každý týden měl mít tři vybraní zástupci z každého klubu
příležitost dokázat, že to s florbalkou umí nejlíp právě oni. Série vyvrcholila velkým finále, ve kterém se utkali tři vítězové jednotlivých kategorií. 

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Propagace spojení společnosti s Livesport s českou nejvyšší florbalovou ligou. Představit široké veřejnosti v jednom z nejnavštěvovanějších sportovních
on-line deníků Sport.cz domácí hráče a jejich šikovnost, poukázat na skutečnost, že i aplikace Livesport je šikovný nástroj pro každého fanouška, který
nepřináší pouze sportovní výsledky z celého světa. Cílová skupina jsou všichni čeští sportovní fanoušci, proto jsme zvolili online deník Sport.cz.

Strategie:
– Sportovní masmédium jako nosič upozornění na spojení firmy Livesport a florbalové Superligy. Seriál, kterého se zúčastní všech 14 klubů z nejvyšší
soutěže.
– Využití SoMe kanálů Českého florbalu.
– Využití SoMe kanálů klubů

Nástroje a aktivity
Online deník Sport.cz: www, facebook, instagram
Český florbal: www,  instagram
Kluby Livesport Superlig: facebook

Výsledky:
Na sport.cz publikováno 8 dílů: 2.500.000 views
Na IG Český florbal: 8 dílů: 28.000 views
TOTAL: 2.528.000 views

Weblinky:
https://www.sport.cz/clanek/florbal-startuje-florbalovy-skill-contest-jako-prvni-proveril-tatran-teka-stresovice-2157991,
https://www.sport.cz/clanek/florbal-florbalovy-skill-contest-ceka-na-nove-lidry-hraci-vitkovic-se-celu-nepriblizili-2310188,
https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/klokani-ve-skill-contestu-forman-si-vystrilel-finale,
https://www.sport.cz/clanek/florbal-posledni-finalista-skill-contestu-je-z-bohemky-2439700#hp-artcl

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím sekretariát APRA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 875 320, e-mail: info@apra.cz.

Strana 2 / 2


