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Provoz a aktualizace webových stránek projektu
Zajištění a provoz webové stránky projektu Rodinné pasy Ústeckého kraje na www.rodinnepasy.cz
obsahuje základní informace o projektu, výstup z databáze poskytovatelů slev s možností třídění a
vyhledávání dle typu služby, místa a výše slevy, dále možnost on-line registrace nových členů (rodin),
přehled akcí, odkaz na facebook apod.
Administrace a průběžná aktualizace webu propojena s facebookem – pozvánky poskytovatelů,
příspěvkových organizací, ankety, fotogalerie, okénko pro děti, novinky v projektu, zprávy z RP apod.

Provoz a údržba databáze
Správa databáze rodin/poskytovatelů zahrnuje činnosti jako provoz, údržbu a aktualizaci databází.
Databáze rodin obsahuje jména a příjmení rodičů, počet dětí, rok narození dětí, adresa bydliště a jiné
kontakty, datum registrace a umožňuje registraci a export dat na výrobu karet, rozesílku e-magazínů
apod.

Databáze poskytovatelů obsahuje kompletní údaje o poskytovatelích. Jejich adresy, telefonní kontakty,
webové stránky a specifikaci slev, které poskytují. Všechny tyto informace jsou zpracovávány a
promítnuty na web Rodinných pasů.

Nábor poskytovatelů
Během roku 2020 se doposud zapojilo 26 nových poskytovatelů z Ústeckého kraje. Celkem je do
projektu zapojeno 171 poskytovatelů slev v Ústeckém kraji. Nábor poskytovatelů zahrnuje vyhledání a
oslovení potencionálních poskytovatelů s ohledem na cílovou skupinu, prezentace projektu Rodinné
pasy, uzavírání smluv. Poskytovatelé nabízejí slevy na zboží a služby z těchto oblastí: Volnočasové,
sportovní, lázeňství a wellness, stravování a ubytování, cestování, knihkupectví, muzea a galerie,
spotřební nákupy bez ohledu na odvětví.

Provoz kontaktní linky
Tel. linka, telemarketing, mailing slouží ke komunikaci s rodinami, krajem, potencionálními
poskytovateli a dalšími subjekty.
•

Tel. linka je k dispozici 8:00 – 16:00 hodin, poté je k dispozici záznamník. Jedná se o servis
pro držitele karet, vyřizování připomínek, registrace po telefonu, zodpovídání dotazů a
ověřování informací apod. Pro účely projektu je využíváno číslo 840 040 040.

•

Rodiny a další subjekty mohou pro rychlou komunikaci dále využívat e-mailovou adresu
usti@rodinnepasy.cz.

•

Pro rychlou informovanost široké veřejnosti slouží také Facebook projektu Rodinné pasy.

Vydání karet, včetně distribuce
Za období do června 2020 se do projektu zapojilo 130 rodin a celkem bylo vydáno 279 karet a
distribuováno na adresu rodiny uvedenou při registraci. Celkem je v Ústeckém kraji do projektu
zapojeno 9 967 rodin.
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Mediální a propagační kampaň
•

Tisk registračních formulářů – leták obsahuje základní informace o projektu a možnost
registrace – součástí je registrační formulář.

•

Samolepky – vyrobeny barevné samolepky, kterými jsou označeni poskytovatelé slev.

•

Mediální propagace na facebooku

Balíčky do porodnic
•

Vkládka do balíčků do porodnic, vložen dárkový předmět dětský metr a registrační formulář.
V roce 2020 bylo vloženo 2 000 vkládek v Ústeckém kraji.

Mobilní aplikace pro Rodinný pas
Aplikace je pro držitele Rodinných pasů Ústeckého kraje zdarma ke stažení na Google Play i APP
STORE. Pomáhá držitelům k lepší orientaci a vyhledávání poskytovatelů slev. Mohou tak rychle najít
poskytovatele ve svém okolí, ať už budou kdekoliv.

