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Dobrý den 

reaguji na Váš dotaz ohledně zimního promo videa Visit^Liberec. 
Video realizovalo FULLART STUDIO. Tato společnost byla vybrána na základě velice
dobrých referencí. 
Význam pro nás měl také fakt, že je firma z Liberce. Promo spotů v dnešní době 
vzniká spousta, ale málo 
které jsou opravdu autentické a představují místo tak, jak ho znají místní a jak
ho chtějí představit 
ostatním. Proto jsme vybírali především mezi libereckými firmami, které se této 
problematice věnují. 
Společnost Fullart dostala zaplaceno celkem 75 248 Kč bez DPH, nicméně tato 
částka není pouze za 
video, které jste viděla na Facebooku. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
potřebuje pro propagaci 
města různé formáty videí – ať už jsou to krátké spoty pro sociální sítě, delší 
videa pro propagaci města 
na veletrzích cestovního ruchu nebo různě sestříhané verze kratšího formátu pro 
naše partnery (spoty 
můžete např. vidět ve Ski areálu Ještěd, video bude použito při příležitosti 
Jizerské 50 atp.). 
Video bylo realizováno bez sponzorských příspěvků. 
Přesné zadání Vám já bohužel nemohu poskytnout, protože podrobný scénář má k 
dispozici vedoucí 
odboru Ing. David Pastva, který je nyní na dovolené. 
Můžete se na něj samozřejmě obrátit a vyžádat si ho (stačí jej kontaktovat 
e-mailem). Nicméně obecné 
zadání, které vzniklo z potřeby zcela chybějícího video materiálu pro město 
Liberec bylo následující – 
představit město Liberec, jako místo, které má skvělé zázemí pro zimní sporty. 
Ukázat unikátnost našeho 
města – tedy že můžete dojet tramvají až do ski areálu. Dalším požadavkem bylo 
také představení krásné 
architektury v centru města. I to je unikátnost Liberce – to že město nabízí 
skvělé podmínky pro zimní 
sporty v krásném, architektonicky cenném prostředí. Dále jsme také do videa 
chtěli zakomponovat 
sdělení, že se v Liberci nachází i místa, kde můžete po sportovním výkonu 
relaxovat – sauny, masáže atp. 
i to je v dnešní době velice důležité sdělení, protože spousta lidí si vybírá 
zimní dovolenou nejen podle 
toho, zda nabízí kvalitní sjezdové a běžecké trasy, ale i podle programu, který 
jim to dané místo nabídne 
v dalším čase. Proto jsme také chtěli, aby ve videu byla zmínění skvělá 
gastronomie, která se v Liberci 
v současné době zcela nepochybně rozvíjí. Cílová skupina byla pro zimní kampaň 
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vybrána mladí a rodiny 
s dětmi, proto i ten výběr „herců“. 

Pokud byste měla další otázky, jsem Vám já i Ing. Pastva samozřejmě k dispozici.

S pozdravem

Bc. Pavlína Sacherová
pověřená vedoucí oddělení městské informační centrum
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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