
Tento dokument slouží jako výchozí bod projektu pro vedení komunikačních kampaní online/offline. Díky němu 
si můžeme ujasnit základní informace nezbytné k zahájení jakékoli další činnosti. Bez důsledné specifikace 
není možné zaručit kvalitní a relevantní výstupy. Dokument je možné vyplnit ve spolupráci s projektovým 
manažerem. Ze správně vyplněného briefu musí vyplynout co a pro koho budeme komunikovat, jaké jsou 
(měřitelné) cíle celého projektu, případně jakékoli další relevantní informace, které pomohou optimalizovat 
strategické plánování kampaně.
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	Datum: den, kdy nám posíláte zadání 
	Klient: název klienta
	Název: vyplňte název kampaně 
	Datum spuštění: plňte předběžné datum, kdy se má kampaň spustit 
	Trvání kampaně: časování kampaně
	Rozpočet: vyplňte plánovaný rozpočet vyhrazený na kampaň, pokud máte rozpočet stanoven
	Datum 7: odkaz přistávací stránky webu, na kterou má kampaň po prokliknutí vést
	Pole_1: Čeho se kampaň týká?  Např. produkty, služby atd. Co má kampaň způsobit? Jaký má mít dopad na zákazníky?
	Pole_2: Co bychom měli vědět, než se do toho pustíme. Co vás odlišuje od konkurence?
	Pole_3: Jaké jsou komunikační cíle kampaně? Jaký efekt má kampaň zanechat? Např. zvýšení povědomí o značce apod.
	Pole_4: Uveďte, na co má být kampaň zaměřená. Kampaň může být zaměřená např. na:1. Awareness (v případě, že je cílem zásah, frekvence, visibilita banneru, zhlédnutí videa apod.)2. Akvizice (v případě, že cílem je doručení trafficu na web, zapojení uživatelů)3. Nákup (v případě, že jsou cílem tržby)4. Sběr leadů (v případě, že je cílem např. odeslání poptávkového formuláře)
	Pole_5: Jsou nějaké metriky, které chcete v rámci meření kampaně určitě sledovat, nebo si je máme sami stanovit? Klíčové metriky určíme na základě cíle a formátů kampaně. 
	Pole_6: V ideálním případě co nejhlouběji. Např. lokalita, věk, pohlaví, zájmy, vzdělání apod. 
	Pole_7: Co cítí cílová skupina ve spojení se značkou, produktem nebo službou?
	Pole_8: Sdělení, které si má cílová skupina po zhlédnutí kampaně odnést. Co si má cílová skupina zapamatovat? V jedné větě.
	Pole_9: Pokud máte nějaké podklady ke kampani, které bychom mohli využít (např. foto/video), prosíme zde o link na uložené materiály.
	Pole_10: Preferujete nějaká konkrétní média pro využití v kampani? Využít můžete například:FB Ads (video/bannery), Google Ads (video/bannery), Youtube (video), Sklik (video/bannery), LinkedIn Ads, Propagované příspěvky na sociální sítě – Facebook, Instagram, LinkedIn, E-mailing, Blogové články, RTB
	Pole_11: Máte konkrétní představu o tom, jak by měla vypadat grafika? V případě, že máme zpracovat grafiku ke kampani, prosíme o vaši představu vizuálu, pokud to nechcete nechat plně v našich rukou. V ideálním případě přiložte ukázku, jak si grafiku představujete anebo čeho je potřeba se vyvarovat.
	Pole_12: Prosíme zde o odkaz na logo a dále na logomanuál/brandmanuál, kterého se máme vizuálně držet (pokud nějaký takový materiál existuje). 
	Pole_13: Jakékoli další požadavky a informace ke kampani.


