
 

 

Start kampaně projektu Rodinné pasy 2007 
Brno 25.4.2007. Start kampaně, plán a realizace připravovaných akcí, noví 
poskytovatelé, stav aktivit vedoucích ke zvýšení kvality sítě poskytovatelů. To je 
jen část z představených témat, která zazněla na dnešní tiskové konferenci. 
Nechyběla ani ukázka dárkových předmětů, které budou moci účastníci akcí 
projektu Rodinné pasy v letošním roce obdržet. 
 

Cíle kampaně 2007 
Již na minulé tiskové konferenci prezentovala Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského 
kraje, cíle projektu Rodinné pasy pro letošní rok. Mezi ty hlavními můžeme zařadit výrazné 

zkvalitnění sítě poskytovatelů zvýšením nabízených slev a rozšířením celkové nabídky i pro 
mimo brněnské lokality. S tímto přímo souvisí také rozvoj a posun v komunikaci, jak na 
straně k poskytovatelů, tak i k držitelům karet.  

 
Jednou ze zajímavostí dnešní akce bylo symbolické představení maskota projektu. Je jím 
veverka, resp. táta veverčák. Je stylizován na všech materiálech, které od začátku tohoto 

roku projekt Rodinné pasy provází. Nesmí v jeho těsné blízkosti samozřejmě chybět ani další 
členové veverčí rodinky. Rodinou pohodu doplňuje máma veverka s malým veverčákem. 
 

Noví poskytovatelé 
Od počátku měsíce března běží zvýšený nábor poskytovatelů zaměřený zejména na ostatní 
lokality v rámci celé jižní Moravy. Za necelé dva měsíce se podařilo úspěšně kontaktovat 

např. následující subjekty, které již v tuto chvíli nabízejí své služby nebo výrobky se slevami. 
Ze seznamu vybíráme Koupaliště Tišnov, Kavárnu Vladimíra Menšíka, Lídl Music, zříceninu 
hradu Cornštejn - Bítov, Camp na Vranovské přehradě nebo Elektro Expert. Hojně 

navštěvovanými budou také Muzeum Vysočiny ve městech Třebíč, Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Roštejn, Telč, Třešť nebo Zoologická zahrada a komplex koupališť v krajském městě Jihlava. 
Mezi nově přidružené další společnosti můžeme jmenovat restauraci Sandonorico, nábytek a 

vestavěné skříně IRIDIUM, hotely Eliška a Réva Mikulov nebo cestovní kancelář CK Natour. 
 
Návštěvníci státního hradu a zámku v Kunštátě na Moravě, zámku Milotice a v nejbližším pro 

obyvatele města Brna hradu Veveří, budou moci absolvovat prohlídky se slevou také díky 
Rodinným pasům. V rámci Národně památkového ústavu v Jihomoravském kraji to zřejmě 
nebudou ani poslední historické objekty nabízející výrazněji zvýhodněné vstupné. 

 
Nejbližší akce a Road show 
V posledních dnech tohoto měsíce proběhne akce, kterou bude odstartována celá série. Na 
den 28. dubna je připravena akce ve Vyškovské Zoo, na které návštěvníci uvidí maskota, 

budou se moci zapojit do soutěží o ceny a drobné výhry. Jejich cílem je informovat o 
existenci projektu, jeho přínosech a nabídnout případné členství. Obdobných akcí bude 
v celém roce připravena celá řada. Nabízí se jmenovat v pořadí ty nejbližší - například 

tradiční slet a pálení čarodějnic, majálesový historický jarmark, Kunštátskou pouť, bycikliádu 
pro děti, dětský den, neckiádu a další. Pro připravované akce je v zásobě dostatek drobných 
dárkových předmětů jako pastelky, omalovánky, bonbóny, tužky nebo balónky.  

 



 

 

Dalším typem akcí, tentokrát co do rozměru menšími, budou tzv. Road show. Všechny obce 
na dva tisíce obyvatel navštíví do konce roku motorizovaná jednotka v podobě malého 
nákladního auta z výraznou grafikou projektu. Jeho posádka nabídne kolemjdoucím účast 

v malých soutěžích pro děti, propagační materiály, letáky, popřípadě další materiály partnerů.  
 
V minulém roce se uskutečnilo prozatím největší setkání účastníků projektu v Mariánském 

údolí v Brně Líšni. Jeho letošní obdobou bude v termínu 20. května zábavné a sportovní 
odpoledne při příležitosti Dne rodiny. V plánu jsou také větší akce, které budou symbolicky 
spojené např. se Dnem dětí, loučením s prázdninami nebo Vánocemi - krmení v ZOO 24. 
prosince.  

 
Kontaktní centrum a HELP LINE 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek se mohou nově držitelé i poskytovatelé obrátit 

na pracovníky kontaktního centra, které zabezpečuje společnost Sun Drive Communications. 
Jeho sídlo je na Mendlově nám. 1a, 603 00 Brno. Komu více vyhovuje email, své náměty 
může směřovat na info@rodinnepasy.cz. Další možností, jak řešit aktuální problémy 

neprodleně je tzv. HELP LINE – okamžitá pomoc na kontaktu Mgr. Jana Hrubá. K dispozici je 
telefonní číslo 543 211 254 a fax 543 332 034. 
 

Komunikační kampaň 
Zkvalitnění zaznamená i komunikace s poskytovateli a registrovanými držiteli pasů. V rámci 
komunikační kampaně je připravena celá řada aktivit. Měsíčně budou prostřednictvím emailu 

zasílány aktuality s praktickými informacemi např. o nových poskytovatelích a jejich akcích. 
Jejich první vydání je nasměrováno na konec příštího týdne. Jednou čtvrtletně bude 
připravován e-magazín s upoutávkou na připravované akce projektu, zásadní změny nebo 

informace. Dvakrát ročně bude připraven slevový katalog s prémiovými slevami ve výši 50%, 
v červnu s tématikou léto a v listopadu pro období zima.  
 

Důležitějším zdrojem informací se již stala internetová prezentace projektu, která od začátku 
měsíce dubna zaznamenala zásadní změnu grafiky. Tištěný časopis nabídne v měsíci září 
všem registrovaným rodinám důležité informace, novinky, ale i zábavu a poučení. 

Poskytovatelům zde bude vytvořen prostor pro propagaci služeb a výrobků. Na listopad je 
stanoven termín vydání katalogu pro rok 2008. Kampaň zamířenou na zvýšení povědomí o 
projektu Rodinné pasy pomohou zrealizovat mediální partneři, kteří umožní větší propagaci 

projektu v oblastech venkovní reklamy, tištěných titulů, internetu, rozhlasu i televize. 
 
Kontakt: 
Marie Cacková    Jiří Carda 
Členka Rady Jihomoravského kraje  Ředitel Sun Drive Communications s.r.o. 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno 
Tel.: 541 651 591    Tel.: 543 332 033 
cackova.marie@kr-jihomoravsky.cz  info@sundrive.cz 
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