Kraj
Okres
Identifikace obce
Pod koho u Vás spadá agenda webové propagace obce?
Obsahují Vaše webové stránky představení zajímavých míst a pomátek v obci a okolí
pomocí fotogalerie?
Obsahuje fotogalerie letecké snímky?
Má obec zpracovanou videoprezentaci zajímavých míst a tradičních akcí?
Vlastní obec 3D virtuální prohlídky?
Pokud ano, vyplňte údaje o realizované zakázce.
Pokud ano, jaké nadstandarní funkce prohlídky obsahují (např. výškové fotografie, hlasový
doprovod atd...)?
Pokud ano, jaké platíte roční poplatky za provoz prohlídek?
Má obec na svých stránkách interaktivní mapu?
Obsahuje mapa popisné ikony pro jednotlivé zajímavosti a zázemí obce
Je možné plynule měnit měřítko mapy?
Obsahuje mapa fotografie zajímavých míst?
Obsahuje mapa videosekvence zajímavých míst?
Je možné do mapy vložit živý výstup z webkamery?
Je mapa spojena s 3D virtuálními prohlídkami?
Pokud mapu vlastníte, vyplňte údaje o realizované zakázce

CZ032
CZ0323
Chrást
Jiné
Ne, ale hodláme do budoucna vylepšit
Ne, a neplánujeme jejich pořízení
Ne, a neplánujeme jejich pořízení
Ne, a tento typ představení nezvažujeme.
Rok realizace
Počet 3D pohledů
Náklady na vytvoření

Ne, máme na stránkách pouze statický obrázek s mapou
Ne, do mapy jsme nemohli vložit žádné informace
Ne, mapa je pouze pevně danným statickým výřezem
Ne, fotografie mapa nepodporuje
Ne, videosekvence mapa nijak nepodporuje
Ne, webkamery mapa nijak nepodporuje
Ne, 3D prohlídky vůbec nemáme
Rok realizace Náklady na vytvoření
Dodavatel

Jakým způsobem doplňujete do stránek textové informace o obci (turistika, významné
Vlastníme redakční systém
pomátky, seznam služeb atd.)?
Souhrný vývoj a trend investic na jednotlivé druhy propagace.
2009
2010
Fotogalerie
0
Videoprezentace
0
3D prohlídky
0
Interaktivní mapa
0
V rámci kterých mikroregionů a sdružení jste realizovali nebo zvažuje společnou propagaci?
Jaké dotační programy jste dosud využili nebo hodláte použít ke spolufinancování těchto
projektů?
Jaké očekávání máte od kvalitní prezentace obce a okolí?
Jaký typ prezentace obce byste osobně preferoval(a) pro doplnění stránek?
Máte pro ostatní obce tip na pěkný systém prezentace?
Poznámka - pokud jste ve formuláři nenašli vhodnou volbu a jiné komentáře.
Máte zájem o zaslání výsledků studie a obchodních nabídek k tomuto tématu?
Dotazník vyplnil (jméno a příjmení a kontakt pro případné doplnění):
Váš email pro potvrzení přijetí odpovědí a jejich shrnutí.

Ucelené představení obce

Ne, nemám zájem
Jan Kokoška, tel. 377945367
referent@obecchrast.cz

zvažujeme pro 2011
0
0
0
0

0
0
0
0

Dodavatel

