TALENT MK
NABÍDKA PRO PARTNERY
Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kdo jsme?
Jsme talentovaní studenti Fakulty
multimediálních komunikací UTB
ve Zlíně. Studujeme kreativní
obor Marketingové komunikace,
který je zaměřený především na
praxi. Pod vedením pedagogů se
učíme, jak být těmi nejlepšími
marketingovými
odborníky,
reklamními kreativci, PR mágy a
ze všeho nejvíc prahneme po
praktických zkušenostech.

Co je Talent Marketingových Komunikací?
Chcete vdechnout své značce nebo firmě nový život?
Potřebujete vypracovat kompletně novou strategii?

Hledáte kreativní nápady, svěží pohledy a zajímavé
komunikační prostředky?
Řešením na všechny tyto otázky je soutěž
Talent marketingových komunikací, která propojuje
Vás - v pozici zadavatele a studenty, kteří mají

24 hodin na vymyšlení co nejlepšího řešení.

Jak to probíhá?
∙ Soutěž probíhá jednou za semestr - na jaře a na podzim. V
případě zájmu nabízíme také možnost uspořádat speciální
kolo pro konkrétního zadavatele.

∙ Firmy první den studentům odprezentují svá zadání, včetně
představení společnosti, uvedení do problematiky a
především marketingového úkolu, který chtějí řešit.
∙ Studenti se rozdělí do týmů, každý tým si vylosuje „svoji
firmu“ a tímto se odstartuje 24 hodin na zpracování úkolu.
Nově nabízíme možnost aktivně se zapojit do týmu a lépe
tak orientovat snažení studentů správným směrem.

∙ Následující den odpoledne probíhají finální prezentace
studentů, bodování týmů zadavateli a nakonec vyhlášení
Talentů MK.

Proč do toho jít?
∙ Už máme něco za sebou. Talent MK funguje od roku 2010. Od té doby proběhlo
již 12 ročníků.
∙ Je to projekt, který funguje – mnoho nápadů firmy přijaly a zařadily do svého
komunikačního mixu. Některé z nich realizovali sami studenti a ti nejšikovnější
pokračují ve spolupráci na jiných projektech.
∙ Předvést své nadání a zapálení před klientem je pro studenty velkou výzvou a
pro zástupce firem může být zdrojem inspirace, nové energie a v neposlední
řadě i talentovaných stážistů či zaměstnanců.
∙ Soutěž Talent MK funguje jako networkingová základna, která propojuje
studenty oboru Marketingové komunikace a firmy nejen Zlínského kraje.

Tyto firmy už našly své talenty:

Co o nás řekli partneři?
Marek Šikula, ředitel, OFSITO s.r.o.
„Jsem nadšen celou soutěží Talent MK a velmi rád, že jsem mohl být přítomen, ať už jako
zadavatel a posléze jako laik-hodnotitel. Ještě jednou mi dovolte upřímně poděkovat celému
týmu, který se zabýval samotnou přípravou a průběhem soutěže, Olze za skvělé vedení obou
dnů, vynikající atmosféru a především všem studentům, kteří se nebáli přijmout výzvu a
zpracovat jedno či více témat. Být přítomen u takové soutěže by mělo být přáním každého
člověka, který se pohybuje v marketingu či podobném prostředí. Skvělá atmosféra, nápady
studentů, zapálení pro práci, výsledné prezentace, prostě vše, co má moderní způsob
komunikace obsahovat.“
Jana Barbati Chadová, Digital Marketing Area Manager, Total
„Na Talentu marketingových komunikací oceňuji velice vysokou kvalitu prezentací a nápadů
mladých studentů, velmi přátelskou atmosféru a možnost úzké spolupráce s fakultou. Díky této
soutěži jsme získali zcela nový a svěží pohled na naše zadání a s mladými talenty budeme zcela
jistě spolupracovat. Bylo to naprosto skvělé, plné pozitivní energie a tvůrčí atmosféry. Setkání s
Olgou i se studenty bylo velmi příjemné navíc skvělá zkušenost.“

CENA PARTNERSTVÍ
15 000,-

Co za to nabízíme?
∙ Možnost prezentace své firmy a jednoho zadání na soutěži Talent MK.
∙ Řešení v podobě prezentace, návrhů a nápadů od studentů oboru Marketingové
komunikace z různých ročníků, a to do 24 hodin od zadání a od minimálně jednoho
týmu.
∙ Možnost začlenění zástupce firmy do studentského týmu a ovlivnění směru vývoje
práce na zadání.
∙ Příležitost zrealizovat nápady, které vzniknou v rámci soutěže.
∙ Potenciál hlubší a dlouhodobější spolupráce se studenty i s fakultou.
∙ Networking na akademické půdě v podobě after party po skončení soutěže.
∙ Netradiční zážitek, svěží vítr do vašich business plachet a nový pohled na
problematiku.

Co víc si přát?
Talent MK je jedinečný koncept spolupráce s praxí, ale my umíme nabídnout mnohem
víc:
∙ zadávání témat bakalářských a diplomových prací
∙ propojení s mladými kreativci nejen z oboru Marketingové komunikace, ale také
výtvarných oborů (grafiky, fotografy, designéry…)
∙ nabídka placených i neplacených stáží a praxí, zaměstnání pro studenty
∙ partnerem realizované workshopy/přednášky na zvolené téma
∙ dlouhodobá spolupráce/podpora Ústavu marketingových komunikací
∙ zpracování, realizace komerčních zakázek (marketingových výzkumů, strategií,
komunikačních kampaní atd.)
∙ možnost spolupráce napříč fakultami
∙ zařazení do networkingové sítě partnerů, podporovatelů a přátel fakulty

ZNÍ TO PRO VÁS ZAJÍMAVĚ? OZVĚTE SE!
Ředitelka Ústavu MK
doc. Mgr. Ing. OLGA JURÁŠKOVÁ, Ph.D.
Tel.: +420 576 034 435
Mobil: +420 724 209 483
E-mail: ojuraskova@fmk.utb.cz
Kancelář: U44/206

www.talentmk.cz
www.fmk.utb.cz

Organizace soutěže
Mgr. ROMANA ČOČKOVÁ
Tel.: +420 576 034 020
Mobil: +420 733 676 246
E-mail: cockova@fmk.utb.cz
Kancelář: U44/204

