
Regionální inovační značka

Sdílený marketing výzkumu a inovací v 

Královéhradeckém kraji



Marketing VaVaI 
v Královéhradeckém kraji

Potenciál sdílené značky pro oblast vědy, výzkumu a inovací 

• možnost zviditelnění VaVaI aktivit a příležitostí regionu

• jedna z možností, jak propagovat společné i samostatné VaVaI úspěchy subjektů 
z akademického i firemního sektoru 

Značka +inovace v praxi

• jednotící brand pro oblast VaVaI

• spektrum a objem nástrojů značky pevně dán projektem a schválenou 
marketingovou strategií

• zapojení stakeholderů do obsahové části tvorby nástrojů, samotné propagace i 
využívání kampaní



Proces tvorby značky

Společná setkávání (workshopy,

platformy)

Marketingová strategie

Tonalita komunikace, image

značky

Vývoj komunikačních konceptů

Tvorba loga

Grafický manuál

Komunikační manuál



Tady to má budoucnost

Žijeme v kraji se slavnou minulostí.

Vždy se u nás dařilo silným osobnostem a důmyslným počinům. Jsme hrdí na naše občany, jejichž vize, vliv a píle 

udělaly z Hradecka na přelomu 18. a 19. století druhé nejvýznamnější centrum českého národního obrození. S 

inovacemi u nás prokazatelně pracujeme už 300 let. A zdaleka nekončíme.

Žijeme v kraji s perspektivní současností.

Máme u nás nejvyšší koncentraci moderní strojní výroby v České republice, vynikající výsledky v aplikovaném 

medicínském výzkumu a špičkovou úroveň vysokých škol. To všechno navíc propojujeme s mimořádnou kvalitou 

životního prostředí, rozmanitostí krajiny a nepřebernými možnostmi jejího volnočasového využití. Víme, že věda a 

výzkum potřebují pro svůj rozvoj zdravý životní styl úplně stejně jako 

poznatky a technologie.

Žije se nám tady dobře.  

A nehodláme na tom nic měnit. Snad jen efektivně inovovat. Jsme inovace s 

přidanou hodnotou. Jsme +inovace!

Protože tady to má budoucnost. +inovace jsou budoucnost.



Nástroje značky

webové bannery

fotobanka

videospoty

kampaně na 

sociálních sítích

letáky

brožury

PR články

Marketingové 

a komunikační nástroje sdílené 

značky budou volně dostupné 

na stránkách www.proinovace.cz.



Videospot „Dobrý život, to je věda!“

https://youtu.be/TefrRuoz9rQ

https://youtu.be/TefrRuoz9rQ


Marketing VaVaI 
v Královéhradeckém kraji

Plány sdílené značky

• Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II

• Platforma Regionální Inovační Značky

• Značky sobě

• Pokračování marketingových nástrojů pod hlavičkou +inovace



Děkuji vám za pozornost

Ing. Daniela Antropiusová

tel.: +420 495 817 828

mobil: +420 720 026 499

antropiusova@cirihk.cz

www.proinovace.cz

mailto:antropiusova@cirihk.cz
http://www.proinovace.cz/

