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Przewodnicz ą ca Rady Miasta Katowice

Informacja na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice
w dniu 19.10.2015r.

W celu odpowiedniej prezentacji Katowic podczas VII edycji "Silesia Marathon" Wydzia ł Promocji
zleci ł organizatorowi us ł ug ę promocji Miasta podczas wydarzenia polegaj ą cą na mo ż liwo ś ci ekspozycji
elementów graficznych Miasta w publikowanych materia łach reklamowych maratonu oraz umieszczenie
urz ą dze ń promocyjnych na trasie biegu oraz w strefie start /meta.
Ponadto Wydzia ł realizowa ł, równie ż, nast ę puj ące dzia łania:
akceptacja projektów graficznych zwi ą zanych z Silesia Marathon,
branding Miasta: udost ę pnienie no ś ników miejskich- Dworzec Podziemny, ul. Dudy Gracza,
wyprodukowanie ulotek informuj ą cych o utrudnieniach w ruchu drogowym, zmianach
w funcjonowaniu komunikacji miejskiej,
zlecenie realizacji materia łów telewizyjnych z konferencji prasowych po ś wi ę conych maratonowi
oraz reporta ż u z samego biegu,
obs ługa fotograficzna konferencji,
zamieszczenie artyku łów w Informatorze Miejskim Nasze Katowice,
umieszczanie na g łównej stronie Urz ę du Miasta www.katowice.eu najwa ż niejszych informacji
o biegu,
— zamieszczenie na Portalu Spo ł eczno ś ciowym FB- Katowice Oficjalny Profil Miasta postów
informuj ą cych o biegu i zwi ą zanych z nim utrudnieniach- zasi ę g postów: 74,2 tys. osób,
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— wysyłanie powiadomie ń SMS poprzez Katowicki Informacyjny Serwis SMS (KISS)zasi ęg: 10,300 osób,
wyposa żenie 2 stref kibica- balony, żagle oraz gad ż ety miejskie,
-

wyprodukowanie tablic umieszczonych na trasie maratonu,
obsługa punktów start i meta- 2 sceny, nag łoś nienie, bramy, balony, żagle, namioty,

-

zorganizowanie konkursu dla Kibiców ( publikowanie informacji na stronie www.katowice.eu
oraz na Oficjalnym Profilu Miasta na FB- zasi ęg postów: 63,3 tys. osób ) oraz uroczysto ści
wrę czenia nagród laureatom przez Prezydenta Miasta.
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