MSK žádosti o schválení záměru - Podání #19853
2019/04-12 - MSK záměr - Videomedailonky 4 x - PKS
11.04.2019 12:37 - Zuzana Klusová

Stav:

Dokončen

Začátek:

11.04.2019

Priorita:

Vysoká

Uzavřít do:

30.12.2019

Přiřazeno:

Zuzana Klusová

% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Kategorie:
Popis

V rozpočtu jsme vyčlenili prostředky (100 000 Kč) na audiovizuální díla propagující piráty v MSK. V roce 2019 bych ráda pořídila 5
videí v celkové hodnotě 50 000 Kč.
1 x videospot k 10. výročí strany Aneb počátky Pirátů ve Slezsku
(max. 10 000 Kč - zahrnuje scénář, režii, sestřih z rozhovorů cca 5 hodin, grafiku, hudební podkres, cestovné, finální stopáž
spotu 2 minuty)
3 x videomedailonky pirátských osobností (3 x max. 10 000 Kč - příběhy osobností - Martin Kmec, Pavel Kořízek, Bára Branná
nebo jiní dle diskuze) - videomedailonky pirátských osobností v kraji budou součástí kampaně do krajských voleb, chci je
vytvořit částečně v předstihu, příští rok během kampaně už nebude tolik prostoru
Medailonků by mělo být celkem 8 - 10 (jeden spot by se vysílal každý týden dva měsíce před volbami), zbylé osobnosti ztvárněné v
medailoncích budou zvolení lídři kandidátky
Cena zahrnuje scénář, režii, sestřih z rozhovorů cca 5 hodin, grafiku, hudební podkres, finální stopáž jednoho spotu 2 minuty.
1 x spot ke KlimatiConu - dvouminutový sestřih toho nejlepšího - bude zahrnut v rozpočtu ke KlimatiConu
Historie
#1 - 11.04.2019 12:42 - Zuzana Klusová
- Uzavřít do nastaven na 30.12.2019
- Předmět změněn z Videomedailonky -. spot k výročí strany, piratecon, 3 x medailonek pro kampaň ke krajským volbám na Videomedailonky 5 x spot k výročí strany, spot k pirateconu, 3 x medailonek pro kampaň ke krajským volbám
#2 - 11.04.2019 12:53 - Zuzana Klusová
- Předmět změněn z Videomedailonky 5 x - spot k výročí strany, spot k pirateconu, 3 x medailonek pro kampaň ke krajským volbám na 2019/04-12MSK záměr - Videomedailonky 5 x
#3 - 11.04.2019 13:04 - Zuzana Klusová
- Předmět změněn z 2019/04-12- MSK záměr - Videomedailonky 5 x na 2019/04-12 - MSK záměr - Videomedailonky 4 x
#4 - 11.04.2019 13:37 - Zuzana Klusová
- Popis aktualizován
- Tags změněn z media na media, pks-msk
#5 - 11.04.2019 16:16 - Jakub Dedek
- Předmět změněn z 2019/04-12 - MSK záměr - Videomedailonky 4 x na 2019/04-12 - MSK záměr - Videomedailonky 4 x - PKS
#6 - 16.04.2019 23:49 - Zuzana Klusová
- Popis aktualizován
#7 - 16.04.2019 23:51 - Zuzana Klusová
- Popis aktualizován
#8 - 19.04.2019 15:23 - Radek Simkanic
No uprimne se nemohu k tomu nejak rozhodnout, prijde mi to docela dost ale v zasade nejsem uplne proti. Zatim se zdrzuji (do te doby pokud se
neprehoupnu na nejakou stranu)
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#9 - 20.04.2019 10:27 - Pavel Kořízek
to vše bude dělat vladan? máme nějakou ukázku, co už dělal?
#10 - 20.04.2019 21:37 - Rostislav Řeha
Ja nemam nic proti zameru, ale vzhledem k financnimu objemu to budeme muset vysoutezit.
#11 - 22.04.2019 23:08 - Jakub Dedek
Pavel Kořízek napsal:
to vše bude dělat vladan? máme nějakou ukázku, co už dělal?
Vladan točil například toto co si vzpomínám:
https://www.facebook.com/watch/?v=1940348745976573
https://www.facebook.com/watch/?v=1939259552752159
https://www.facebook.com/watch/?v=1937953899549391
#12 - 23.04.2019 12:17 - Zuzana Klusová
Obávám se, že už ten spot k výročí strany nestihneme a KlimatiCon taky hoří. V květnu mám úplně nabitý program, což jsem avizovala, 18. května je
KlimatiCon a StartUPka v Karviné 30. května. Takže hledejme někoho, kdo to zvládne samostatně a rychle. Tedy beze mé velké asistence. Nebo
může se toho ujmout někdo jiný? Kdo zařídí to výběrko? Případně to musíme stihnout za 2 týdny během června, když už budu mít volněji. Vladan Hýl
má už natočený materiál k Martinu Kmecovi, takže žádám o schválení 10 000 Kč na první medajlonek. Na zbytek prosím tedy vypište výběrko a
určete osobu, která to bude mít na starost.
#13 - 23.04.2019 12:18 - Zuzana Klusová
Vladan má už natočený materiál k Martinu Kmecovi, takže žádám tedy teď o schválení 10 000 Kč na první medajlonek. Na zbytek prosím tedy
vypište výběrko.
#14 - 23.04.2019 12:46 - Radek Simkanic
Jsem pro první medailónek za 10 000 Kč
#15 - 23.04.2019 23:27 - Jiri Demel
Pro první část.
#16 - 25.04.2019 13:31 - Zuzana Klusová
Jsem pro první medajlonek.
#17 - 10.08.2020 11:23 - Jiri Demel
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
- Tags změněn z media, pks-msk na pks-msk, media
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