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      otevřený

      ambiciózní

      sebejistý

      orientovaný na budoucnost

      férový

      odpovědný

inspirativní

povzbudivá

realistická

dosažitelná

MĚSTO ÚVALY
Druh naší komunikace vyjadřuje náš vztah k současným, minulým i budoucím obyvatelům Úval, spolupracov-
níkům, partnerům a investorům. Komunikace je nejefektivnější, pokud má osoba či skupina pocit, že komu-
nikujeme přímo s ní, což v některých případech znamená přijetí neformálnějšího tónu, v jiných je vyžadován 
o něco sofistikovanější. Vždy je potřeba zvolit tón dle publika, místa a kontextu komunikace. Například náš tón 
může být formální při komunikaci o stavební povolení, ale také neformální pokud odpovídáme našim občanům 
na sociálních sítích.  Vyvarujeme se neutrální tonalitě příspěvků na sociálních sítích, nebo jen prostému odkazování 
na tiskové zprávy, komentáře, bez osobních vhledů či poznámek představitelů.

Hlas města je: V komunikaci na webu, sociálních sítích a tisku 
volíme slova:

Zvažujeme pozitivnější slova v místech komunikace, kde je volba mezi úhlem pohledu „výzva“ namísto „problém“.
Vyhýbáme se žargonu, odborným výrazům a zjednodušenému jazyku a to jak na webu tak v tisku.

Příklady užitých tónů:

Typ: tisková zpráva, sdělení, informace na webových stránkách
Publikum: veřejnost, obyvatelé, externí subj., média
Tón: přímý, nestranný 

Typ: příspěvek na Facebooku, Instagramu, Twitter
Publikum: současní i budoucí obyvatelé, zaměstnanci
Tón: přátelský, nadšený, poutavý, osobní 

Typ: instrukce
Publikum: zaměstnanci, spolupracovníci
Tón: jasný, užitečný, přátelský, přístupný 

Typ: webové stránky
Publikum: obyvatelé, podnikatelé, veřejnost, turisté, investoři
Tón: přímý, užitečný, přístupný, pozitivní

Městský úřad
Aximaio bea quam rest ullaborpores as 
nonsequi dio. Itatempelis amusa nos-
tis debitis illabor animpore non ea vo-
luptat laboreste quiduntur?

Derempor ressendel ipienis none amet doluptae sectate nis aut la-
boristrum etur, quatiumquis ulpa dolum fugitis ipsumqui nest, solut 
illupta tatateEx es inistia quatio temquam eaqui duntur magnatem 
dit harum asimus in cullaborae vel estias ad quiat vellaborum con re 
ilit quam rat qui volupti am dolumen iendebis que rem.

Aquis res ad estiamet autem et volupta tiandendam quo dem fa-
ccus maximped molupta sperovid elitati nvendi adigenem incte 
sollestem si dolorem accus re duciatur sitaspe libeaquibus aut re-
pudam sent. Tibus quam num et ea sinimagnis enihiliqui to et res 
consequam dolorate

Aquis res ad estiamet autem et volupta tiandendam quo dem fa-
ccus maximped molupta sperovid elitati nvendi adigenem incte 
sollestem si dolorem accus re duciatur sitaspe libeaquibus aut re-
pudam sent. Tibus quam num et ea sinimagnis enihiliqui to et res 
consequam dolorate.
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