
Volby 2012
zahájení kampaně



Volební kampaň 2012
Jaká bude volební kampaň, o co se bude opírat?

･ Nepopulistická (neslibujeme, 
pouze konstatujeme).

･ Mluvíme o našich voličích, nikoli sami o sobě
･ Vyzdvihujeme charakteristické a společné

vlastnosti.
･ Držíme pozitivní tón, nebojíme se popsat

stav věcí kolem nás.
･ Poukazujeme na konkrétní problémy 

v krajích.
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Podporovatelé 2012
Kampaň se bude i na podzim opírat o síť podporovatelů a 
dobrovolníků v těchto oblastech:

･ Plachty a billboardy - distribuce přes e-shop
zdarma.

･ Samolepky na auta – od jara 2012 – 1 100 ks.
･ Elektronická média a sociální sítě.

･ Vyrobeny medailonky.
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Kontaktní kampaň 2012
Politika začíná doma.
Víc, než si myslíte.

Důraz na kontaktní kampaň ze zkušeností ze 
zahraničí. 
Projekt kampaně ode dveří ke dveřím (door to 
door).
Projekt „Obýváky 2012“.
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Volební kampaň 2012
V čem bude jiná od roku 2010?

･ Skromnější (rozpočet na celostátní část
dosáhl na 28 mil., volby do Senátu 6 mil.
korun) 

･ Soustředěná na on-line (posílen byl rozpočet
na on-line projekty a tento způsob
komunikace)
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Transparentní kraj

Součet deficitů všech krajů v roce 2012 
dosáhne téměř výše zadlužení na konci 
roku 2011.

www.transparetní-kraj.cz

- reálná odpověď na situaci v krajích.

file:///C:/Users/lang/Desktop/temp/http:%2F%2Fwww.transparetn%C3%AD-kraj.cz%2F
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První mobilní 
aplikace/web

První aplikace pro komunikaci 
přes chytré telefony. Pomocí GPS 
lokalizace dokáže občanovi 
nabídnout řešení problémů z dílny 
TOP 09 v dané lokalitě.
Řešení neomezuje žádnou rodinu 
telefonů (android, iOS atd.)
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Střední Čechy

- 14 konkrétních protikorupčních a 
prorůstových opatření,

- zveřejnit veškeré výdaje nad padesát tisíc, 
veškeré uzavřené smlouvy,

- jednoznačná a férová pravidla pro 
přidělování dotací,

- kontaktní kampaň (3 měsíce – 120 obcí – 
1500 setkání)
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