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Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na P.R. agenturu

Česká lékárnická
na P.R. agenturu

komora

vyhlašuje

výběrové

řízení

Požadavky:
Rozsah PR full service:
- vypracování a soustavná aktualizace komunikační strategie komory vůči všem
klíčovým cílovým skupinám, zejména médiím, členům ČLnK, ostatním
zdravotníkům, pacientům, politikům, zdravotním pojišťovnám atd.,
- podpora při navazování a udržování vztahů komory s novináři a dalšími
zástupci médií, včetně aktualizace media listu (odborná, regionální a ekonomická
media a rubriky),
- průběžné vyhodnocování dopadu a úspěšnosti komunikační strategie ČLnK
a návrh opatření,
- aktivní vyhledávání příležitostí pro mediální i další prezentaci vybraných
projektů, záměrů, stanovisek a názorů komory,
- spolupráce při tvorbě článků, advertoriálů, tiskových zpráv a prezentací
(a jejich vydávání) dle potřeby v objemu cca 1-2x měsíčně (TZ), 4-6x měsíčně
(články),
- zapojení do přípravy odpovědí komory na dotazy médií, příprava
a vyhodnocování vystoupení představitelů komory v médiích, na konferencích,
seminářích, veřejných projednáváních a podobně,
- zajištění mediálního pokrytí vybraných akcí a výstupů komory, zejména
klíčových a strategických tiskových zpráv, týkajících se priorit ČLnK,
- podpora tiskového mluvčího při vyřizování dotazů novinářů dle potřeby,
přítomnost zástupce agentury při rozhovorech či reportážích podle potřeby,
- spolupráce při zajištění tiskových konferencí a obdobných akcí komory
v rozsahu minimálně 2-4x ročně, (organizace zahrnuje pozvání médií, akreditaci,
tvorbu infokitu, follow-up tiskové zprávy, přítomnost na místě a fotografování),
- týdenní analýza denního monitoringu – klíčová a nová témata,
- měsíční reporting činností agentury pro ČLnK.
Krizová komunikace:

- návrh komunikační strategie a postupu,

- komunikace s medii,
- příprava podkladů ke konkrétní kauze či problematice - návrhy reakcí,
vysvětlujících materiálů, Q a A list.
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Témata:
- vnímání profese lékárníka jakožto prestižní a nezastupitelné zdravotnické
profese širokou veřejností,
- odborná témata – odměňování lékárenské péče, síť lékáren, stejné doplatky aj.,
- plánované aktivity a akce komory – Den lékáren, ATB týden aj. dle Mediálního
plánu,
- ad hoc.
Cenová nabídka:
- měsíční paušál za výše specifikované služby,
- hodinové sazby agentury, rozdělené podle pozic konzultantů,
- cena za zpracování tiskové zprávy nad rámec výše specifikovaných služeb,
- cena za organizaci tiskové konference.
Kritéria:
- základní informace o agentuře (vznik, obrat za poslední tři roky, klíčoví klienti),
- reference z oblasti healthcare komunikace,
- potvrzení o bezdlužnosti firmy,
- čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů,
- odhad nákladů klienta za služby PR agentury v navrženém rozsahu za 1 rok.

Termín pro zaslání nabídek: 30.1. 2018

Výběrové řízení je otevřené. Nejde o veřejnou zakázku ani veřejný příslib.
Zadávací dokumentace není návrhem na uzavření smlouvy. Vyhodnocení nabídek
je vnitřní záležitostí ČLnK. Účast ve výběrovém řízení nezakládá právo
na odměnu, ani na zdůvodnění odmítnutí nabídky.
Kontaktní osobou za ČLnK je Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:
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