
    internetový deník pro Vyso činu  
 

 

Nabídka spolupráce s internetovým deníkem Vysočina-news.cz 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 

dovolte mi, abych Vám popřál hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchu v osobním  
i pracovním životě v roce 2009. 

Současně si Vám dovolujeme nabídnout zdarma služby internetového deníku 
Vysočina-news.cz, který je v současnosti nejnavštěvovanějším internetovým zpravodajským 
portálem na Vysočině s denní průměrnou návštěvností okolo 1800-2300 jedinečných návštěv. 
V závěru roku 2008 navštěvovalo stránky deníku Vysočina-news.cz průměrně nad 60 000 
jedinečných čtenářů, kteří si přečetli více než 150 000 stránek. Postupně se tak stává i-deník 
Vysočina-news.cz jedním z nejúspěšnějších zpravodajských regionálních portálů v České 
republice. Aktuální informace o návštěvnosti najdete na veřejném portálu: 
www.toplist.cz/zpravodajstvi.  

Redaktory a spolupracovníky deníku Vysočina-news.cz jsou mladí lidé z celé 
Vysočiny od čtrnácti do 26 let, kteří jsou vzděláváni v rámci projektu Novinářského centra 
Karla Havlíčka Borovského a prošli Letní žurnalistickou školou v Havlíčkově Brodě. V této 
souvislosti nabízíme spolupráci dalším zájemcům, které zaškolíme a 
vzděláme, navíc jim ve spolupráci s naší partnerskou společností Centrum 
Vysočina nabízíme stáže v médiích a na workshopech nejen v České 
republice. Prací pro i-deník Vysočina-news.cz se tak mladým lidem 
otevírají možnosti osobnostního růstu, zapojení do života regionu i 
seznámení s chodem řady institucí. 
 

Naše nabídka zdarma: 
 
1. Publikování informací o dění v obci či městě 

Informace zasílané radnicí, případně pořadateli různých akcí v obci či městě jsou 
zpracovány formou redakčního článku. Počet a rozsah spolupráce není limitován, 
záleží na podkladech z Vaší strany. 
 

2. Umístění odkazu na webové stránky obce či města v rámci rubriky Partneři 
V rubrice Partneři jsou umístěny odkazy na obce a města, podmínkou je umístění 
odkazu internetového deníku www.vysocina-news.cz v textové či grafické podobě na 
viditelné místo webových stránek obce či města. Současně bude odkaz na Vaše 
webové stránky na informačním portálu Vysočina-info.cz. 
 

3. Možnost přebírat aktuální zpravodajství pro webové stránky obce či města 
Některé obce a města, případně instituce (www.vojnuvmestec.cz, www.veprova.cz, 
www.dukovany.cz, www.rozsochatec, www.srdlovice.cz, www.tasov-tr.cz a další) 
využívají tuto službu. Její rozsah a podobu si může každý provozovatel určit sám 
podle možností svých webových stránek. Každý si může zvolit libovolnou rubriky, 
zobrazení zpráv a jejich množství. Podle našich zkušeností zatraktivní tato služba 
výrazně webové stránky a zvýší návštěvnost, což je určitě cílem také Vaším. 
 

4. Mediální partnerství významných akcí ve městě či obci  
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S řadou měst a obcí jsme v letošním roce spolupracovali na prezentaci akcí či aktivit, 
které zde probíhali. Podmínkou je poskytnutí dostatečného množství informací o akci 
ve spolupráci s našimi redaktory a umístění prezentačních plachet i-deníku Vysočina-
news.cz v průběhu akce na veřejných místech, případně prezentace i-deníku na 
tištěných materiálech. 

 
V případě Vašeho zájmu se obraťte na níže uvedené kontakty. Nebráníme se ani i další 
individuální spolupráci na základě Vašich námětů. 
 
Příjemný den a hodně úspěchů ve Vaší práci přeje 
 
Mgr. Milan Pilař 
autor projektů 
internetový deník Vysočina-news.cz 
informační portál Vysočina-info.cz 
Husova 1872 
580 01 Havlíčkův Brod 
www.vysocina-news.cz 
e-mail: milan.pilar@vysocina-news.cz  
mobil: 724 767 164 


