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PŘIHLÁŠKA do 17. ročníku soutěže

Projekt:
Název projektu:
Česko v číslech 2021
Projekt byl navržen a proveden pro:
Návrh a realizace kompletně in-house v ČSÚ

Na projektu se dále podíleli:
Firma/organizace:
Český statistický úřad

Přihlašujeme do:
Komunikační nástroje:
III.3 Firemní publikace – brožury, bulletiny, newslettery
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: Michal Novotný
Firma/organizace: Český statistický úřad
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Stručné shrnutí projektu:
Statistické informace zobrazující současný stav České republiky podané srozumitelnou a atraktivní formou. Publikace ukazuje, jak je možné pracovat s
čísly a co vše nám statistická
data mohou ukázat. Přehledné infografiky z 28 oblastí zobrazují vývoj v časových řadách a jsou doplněny vysvětlujícími komentáři a zajímavostmi.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Cílem publikace je představit populární a atraktivní formou práci ČSÚ, upozornit na zajímavá data, které úřad poskytuje, a připomenout význam a
důležitost statistických šetření a výstupů. Ukazuje, že i tak „nezáživná“ instituce, jako je Český statistický úřad, je zdrojem zajímavých a užitečných
informací, které lze využít v mnoha oblastech praktického života.
Cílovými skupinami jsou střední a vyšší manažeři firem, pedagogové a studenti středních a vysokých škol, politici i úředníci na regionální i státní úrovni.
Všichni, kdo se při své práci musejí rozhodovat a využívat k tomu statistická data či širší souvislosti.

Strategie:
Publikace poskytuje zajímavou a srozumitelnou formou přehled o demografickém, sociálním i ekonomickém vývoji České republiky. Publikace byla
rozeslána či osobně předána představitelům měst, obcí a krajů, poslancům Parlamentu ČR a manažerům významných podniků. Příjemci byli rovněž
představitelé akademické sféry. Další zájemci si mohou zdarma objednat zaslání tištěné publikace, případně si prohlížet či stáhnout elektronickou formu
na webech ČSÚ a statistikaamy.cz. Možnost získat publikaci zdarma je propagována ve všech komunikačních kanálech využívaných ČSÚ – web, sociální
média, odborné časopisy, tiskové zprávy.

Nástroje a aktivity
Publikace byla vytvářena kompletně in-house v rámci Českého statistického úřadu. Celkové zpracování vychází z vizuálního stylu ČSÚ. Jediná fáze výroby,
která byla svěřena externímu dodavateli, byl tisk. Publikace byla osobně předána cca 200 osobnostem na krajské úrovni, doručena poštou všem
poslancům a senátorům Parlamentu ČR a dalším cca 300 kontaktům na místní a státní úrovni. Dále je nabízena prostřednictvím inzerátů v ostatních
publikacích vydávaných ČSÚ, na sociálních sítích a na webových stránkách ČSÚ.

Výsledky:
Jednalo se o druhé vydání publikace po roční přestávce. Oproti prvnímu vydání byly obsah i vzhled publikace výrazně změněny a inovovány. Ohlasy na
publikaci jsou velmi pozitivní, velký zájem je jak o tištěnou, tak i o online verzi.

Weblinky:
https://www.statistikaamy.cz/cesko-v-cislech,
https://www.czso.cz/documents/10180/150808213/32020321.pdf/11751856-b9c5-43c5-93bd-56381d529d56?version=1.8
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