Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina
Pro propagaci architektury

Středisko

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
14. 6. 2012
17 – 20 h
Petr Janda

Následující termín

Jednání číslo
3/2012

Lukáš Brom, Milena Kubiszová, Markéta Smrčková,
Martin Tomáš
12. 7. 2012 od 17 h

PROGRAM
WEB
sloučit soutěž na nový vizuální styl ČKA se soutěží na web
− web vygeneruje vizuální styl
− grafika webu se bude dál promítat do grafiky tištěných věcí
− web by měl vytvářet grafiku emailů, newsletterů, ale i dopisů, oznámení..(aplikace
místo wordu??)
− možnost obměny loga v rámci webu, varianty pro tisk..., principielně doporučujeme
logo zachovat (lev) – úprava, sjednocení, variabilita
soutěž
− veřejná anonymní
− některá studia vyzvat, ale bez skicovného
− předmět – koncepční řešení webu (struktura), grafika webu, promítnutí do vizuálního
stylu
zadání
−
−
−
−
−

formou doporučení, minimum závazných věcí, ponechat volnost pro optimální řešení
naše představa struktury/členění
požadavky na jednotlivé části webu, vzájemné vazby
podklady – stávající mapa webu, podklady k vizuálnímu stylu
pevná cena na vznik webu, rezervy na další pluginy

odevzdání
− optimalizovat množství práce soutěžících x uchopitelnost, srozumitelnost návrhů –
nezahltit prací, chceme vysokou účast, znát směr....
− struktura webu – jednoduché schéma principu??
− 5??x úrovní rozkliku webu - titulní strana, veřejnost dál, intranet ve 2 úrovních
rozkliku,
− logo a jeho variabilita pro různé typy medii
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− cena (pokud nebude dána) , provozní cena
- možnost volných příloh
představy/ poznámky
− unikátnost, přehlednost
− volná práce s korporátní identitou
− zabezpečení proti zmrtvení grafiky (během užívání)
– převod z redakčního systému – nutnost obrázků, krátké texty
- generátor obměny grafiky – umí se zpestřovat
− fonty, systém musí projít přes vyhledávače + optimalizace pozice ve vyhledávačích
− líbí se www: RIB, Portugalci, architzen
− oslovit: ex lovers

Další jednání PS PR proběhne 12. 7. 2012 od 17 h.
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