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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:          otevřený

          ambiciózní

          sebejistý

          orientovaný na budoucnost

          férový

          odpovědný

inspirativní

povzbudivá

realistická

dosažitelná

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










