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Klubům inline hokeje

V Praze 15.11. 2013

PROJEKT KLUBWEB

Všeobecně
Rádi bychom zlepšili propagaci a informovanost inline hokeje a nabídli široké veřejnosti a zejména Vám
klubům, servis navíc, kterého by jste, dokázali využít zejména pro vlastní propagaci či propagaci Vašich
partnerů.
Navrhli jsme nový projekt, od kterého právě očekáváme větší možnost prezentace a informovanosti.
Projekt jsme konzultovali a připravili ve spolupráci s firmou eSport, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a
která by projekt realizovala.
Co je klub web
Profesionální redakční systém pro internetové stránky sportovních klubů, který si nyní mohou dovolit
všechny sportovní kluby. Využijte služeb, za kterými stojí eSports.cz, producent sportovních webů pro
přední kluby v České republice a na Slovensku (HC Sparta Praha, HC LEV Praha, HC Kometa Brno, SK Slovan
Liberec a mnoho dalších).
Každý web na systému Klubweb.cz obsahuje více než 20 funkcí – rozpisy a výsledky zápasů, soupisky týmů,
tabulky, fotogalerie, videogalerie, diskusní fórum a mnoho dalších.
Klubweb.cz může fungovat na vaší vlastní doméně, např. www.fklhota.cz. Doménu pro vás zaregistrujeme,
nebo vám poradíme jak využít tu, kterou již máte.
Máme na výběr mnoho grafických šablon. Pokaždé navíc grafický design přizpůsobíme tak, aby odpovídal
barvám vašeho klubu.
Práce s redakčním systémem Klubweb.cz je velmi jednoduchá. Umožňuje vám upravovat a aktualizovat
kompletní obsah webu Vašeho sportovního klubu bez znalostí tvorby webových stránek.
Vice na www.klubweb.cz
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Popis projektu
Základní součástí projektu by měli být kluby extraligy a extraligy juniorů.
Společnost esport na základě Vašich požadavků zpracuje grafický design a zpracuje stránky konkrétního
klubu.
Kluby, které se do projektu zapojí, pak budou v záhlaví webu disponovat „infomační lištou“ která bude
obsahovat odkazy na další kluby a web ČAILH.
Zde je použit zaběhnutý model po vzoru soutěží NHL, KHL či Tipsport extraliga.
Součástí projektu by pak byly i další připravované aktivity.
Na klubwebech by se tak např. objevovaly online stavy ostatních utkání.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit informovanost o inline hokeji a o Vašich klubech.
Tento projekt, by měl zvýšit i diváckou sledovanost a Vám klubům dát větší prostor pro prezentaci partnerů.
Navíc by na tento projekt navazovali další připravované projekty, o kterých Vás budeme informovat na
členské schůzi v lednu 2014.

Podklady
Kluby, které se budou chtít do projektu začlenit, musejí poskytnout následující:
- Kontaktní osobu, s kým vývoj stránek řešit.
- Osobu, kterou máme zaškolit v používání webu (je-li odlišná od kontaktní)
- Logo klubu (ideálně v křivkách)
- Klubové barvy, ve kterých má být web, příp. jiná specifika grafiky

Termín
Aby mohl být celý projekt spuštěn do začátku sezóny, musí se na projektu zahájit práce již v lednu.
Podle odhadovaného plánu je společnost eSport schopna vytvořit 4 weby měsíčně.

Stávající weby
Společnost eSport samozřejmě analyzovala stávající weby vybraných klubů a bude informovat, zda jsou
stávající weby vyhovující.
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Cena
Standardní cena klubwebu je 5.000,- Kč za rok.
Společnost eSports připravila výrazně zvýhodněnou cenu v rámci tohoto projektu.
Pokud by se do projektu zapojilo alespoň 5 klubů, částka by byla 2.500,- Kč.
Pokud by se do projektu zapojilo méně klubů, částka by byla 3.500,- Kč.
Role ČAILH v projektu
ČAILH, celý projekt naplánovala a ráda by, aby se do projektu zapojily minimálně všechny kluby extraligy.
Věříme, že tímto projektem budeme inline hokej prezentovat více uceleně a do budoucna přinese jen
výhody.
Vzhledem k velkému množství webů zpracovávaných společností eSport lze informace provázat i hlouběji.
ČAILH navíc nyní zvažuje, jakou formou by celý projekt ještě více podpořila.
Existuje několik možných navrhovaných variant, o kterých budete v nejbližší době informování.

V případě Vašeho zájmu o zapojení do projektu s tvorbou nového či stávajícího webu nás kontaktujte do
30.11. 2013.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Pevně věřím, že tento projekt bude po všech stránkách hodnocen kladně a přinese Vám i celému inline
hokeji jen pozitiva a větší možnost prezentace a zájem o napojení do něj projeví co nejvíce klubů.

Tomáš Würtherle
Prezident ČAILH
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