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ANALYSE DE L’IMPACT MÉDIATIQUE  
 
Le Pavillon France au Salon International de la construction mécanique (MSV) a mis en valeur 

17 exposants français, le 18e étant la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT), l’organisateur du 

Pavillon France. Le Salon s’est tenu du 1er au 5 octobre 2018 à Brno en République tchèque.  

- 2 communiqués de presse de la CCFT (Le Pavillon France et le bilan des échanges 

commerciaux) 

- 1 édition spéciale dédiée à l’industrie et au commerce avec la France 

- 11 parutions uniques dans les médias 

- 10 articles sur le portail d’actualités CCFT News 

- 84 postes sur les réseaux sociaux  

o Twitter: 33 x  

o Facebook: 35 x  

o LinkedIn: 16 x 

La première phase de la campagne de communication a débuté au printemps par la publication de 

plusieurs articles sur le Salon MSV, les exposants et leurs projets sur le portail d’actualités CCFT News 

et sur les réseaux sociaux de la Chambre. Cette étape a abouti à la publication du premier communiqué 

de presse (le 24 septembre 2018) et à sa distribution aux journalistes, avec l’invitation au cocktail franco-

tchèque ayant eu lieu lors du Salon MSV.  

Au début de la semaine du salon, une édition spéciale française a été publiée dans le quotidien 

économique E15. E15 réuni plus de 40 000 lecteurs, qui sont autant de clients et membres potentiels de 

la CCFT. L’édition inclus une interview du président de la CCFT.  

La deuxième phase intensive de la campagne a été la communication pendant le salon MSV lui-même. 

En une semaine, ont été publiés sur les réseaux sociaux 33 tweets, 35 postes su le Facebook et 16 

postes sur LinkedIn. L'activité sur les réseaux sociaux et la coopération avec les exposants sont 

importantes pour la visibilité du Pavillon France ainsi que pour la réussite de sa prochaine édition. 

Après la fin du Salon MSV, nous prévoyons de publier progressivement des entretiens individuels avec 

les exposants sur CCFT News, sur les réseaux sociaux, et de communiquer des chiffres sur la 

fréquentation du salon et les témoignages en particulier en direction de la France. 

ANALÝZA MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 

 

Francouzský Pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu sdružoval celkem 17 vystavovatelů 

z Francie, osmnáctým byl pořadatel, Francouzsko-česká obchodní komora. Veletrh se konal od 1. do 5. 

října 2018 v Brně.  

 2 tiskové zprávy FČOK (Francouzský pavilon a Vzájemná obchodní bilance) 

 1 speciální vydání věnované francouzskému průmyslu a obchodu 

 11 unikátních mediálních výstupů 

 10 článků na portálu CCFT News 

 84 postů na sociálních sítích 

o Twitter: 33 x  

o Facebook: 35 x  

o LinkedIn: 16 x 
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První fáze komunikační kampaně začala na jaře, průběžnou publikací několika článků o veletrhu, 

vystavovatelích a jejich projektech na zpravodajském portálu CCFT News a na sociálních sítích FČOK. 

Tato část vyvrcholila uveřejněním první tiskové zprávy (24. září 2018) a její rozesílkou na databázi 

novinářů společně s pozvánkou na Francouzský koktejl na MSV.  

V samotném úvodu MSV vyšlo ve spolupráci s FČOK speciální vydání věnovaná francouzskému 

průmyslu a obchodu v deníku E15, který má denně na 40 000 čtenářů a jehož čtenáři jsou 

potencionální klienti a členové FČOK. Speciál E15  lze považovat za velký úspěch. 

Druhou, intenzivní fází kampaně byla komunikace během samotného veletrhu MSV. Během jednoho 

týdne bylo zveřejněno na sociálních sítích: 33 tweetů, 35 postů na facebooku a 16 postů na Linked-

inu. Právě aktivita na sociálních sítích a propojení s vystavovateli jsou důležité pro další spolupráci i 

viditelnost Francouzského pavilonu.  

Po ukončení veletrhu plánujeme postupné vydávání rozhovorů s jednotlivými vystavovateli na CCFT 

News, na sociálních sítích a komunikaci celkových čísel o návštěvnosti a spokojenosti zejména do 

Francie.  
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Contact / Kontakt 

 

Michal Macko 

Directeur adjoint, responsable commercial  

Zástupce ředitele, obchodní ředitel  

Tel +420 224 833 090 

E-mail macko@ccft-fcok.cz 

Web www.pavillon-france.eu 

 

 

Linda Salajková 

Publication, communication 

Publikace, komunikace 

Tel +420 224 833 090 

E-mail salajkova@ccft-fcok.cz 

Web www.ccft-fcok.cz

http://www.news.ccft-fcok.cz/hlavni-stranka/
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Název:  Francouzi představí špičkové technologie 

Titre: 
Les Français présentent les technologies de pointe  

 

Zdroj / Source : E15 
 Ekonomický deník, 70.000 čtenářů  

Quotidien économique, 70.000 lecteurs 

Datum / Date :  26. 10. 2018 

 

Rubrika: 

Rubrique:  

Příloha - Francie - obchodní partner ČR (10 stran) 

Pièce jointe – France – partenaire commercial RT (10 pages) 

 

Odkaz / Lien :  https://www.ccft-fcok.cz/dokumenty/fm/2018-09-e15.pdf  

         

  

https://www.ccft-fcok.cz/dokumenty/fm/2018-09-e15.pdf
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Název:  Francouzsko-český obchod dosáhl nového rekordu 

Titre: Un nouveau record de l’échange économique franco-tchèque  

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  1. 10. 2018 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  https://archiv.ihned.cz/c1-66265290-francouzsko-cesky-obchod-dosahl-noveho-

rekordu  

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66265290-francouzsko-cesky-obchod-dosahl-noveho-rekordu
https://archiv.ihned.cz/c1-66265290-francouzsko-cesky-obchod-dosahl-noveho-rekordu
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Název:  Francouzsko-český podnikatelský příběh 

Titre: Un parcours d’entrepreneur franco-tchèque   

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  1. 10. 2018 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  https://archiv.ihned.cz/c1-66265280-francouzsko-cesky-podnikatelsky-pribeh  

  

 

  

https://archiv.ihned.cz/c1-66265280-francouzsko-cesky-podnikatelsky-pribeh
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Název:  Francouzská podnikatelská delegace objevuje potenciál českého strojírenství 

Titre: Une délégation d’entrepreneurs français à la découverte du potentiel de l’industrie 

mécanique tchèque    

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  2. 10. 2018 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  https://archiv.ihned.cz/c1-66267130-francouzska-podnikatelska-delegace-objevuje-

potencial-ceskeho-strojirenstvi  

  

 

  

https://archiv.ihned.cz/c1-66267130-francouzska-podnikatelska-delegace-objevuje-potencial-ceskeho-strojirenstvi
https://archiv.ihned.cz/c1-66267130-francouzska-podnikatelska-delegace-objevuje-potencial-ceskeho-strojirenstvi
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Název:  Špičkové technologie a svářecí show na Francouzském pavilonu 

Titre: Les technologies de pointe et un show de soudage au Pavillon France    

 

Zdroj / Source : Hospodářské noviny 
 Ekonomický deník, 157.000 čtenářů  

/ Quotidien économique, 157.000 lecteurs 

Datum / Date :  2. 10. 2018 

Rubrika / Rubrique:  Veletržní příloha / Supplément Salon 

Odkaz / Lien :  https://archiv.ihned.cz/c1-66267130-francouzska-podnikatelska-delegace-objevuje-

potencial-ceskeho-strojirenstvi  

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66267130-francouzska-podnikatelska-delegace-objevuje-potencial-ceskeho-strojirenstvi
https://archiv.ihned.cz/c1-66267130-francouzska-podnikatelska-delegace-objevuje-potencial-ceskeho-strojirenstvi
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Titre: 
A Brno, le 60e salon de la construction mécanique a attiré 18 sociétés 
françaises 

 
Název:  

60. ročník MSV v Brně přilákal 18 francouzských firem 

 

Zdroj / Source : Český rozhlas – Radio Prague 

 

Frankofonní vysílání Českého rozhlasu, 75.000 posluchačů měsíčně  

/ Radio francophone de la Radio publique tchèque (Český rozhlas), 75.000 auditeurs 

par mois 

Datum / Date :  

4. 10. 2018 

https://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-60e-salon-de-la-construction-

mecanique-a-attire-18-societes-francaises 

  

 

  

https://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-60e-salon-de-la-construction-mecanique-a-attire-18-societes-francaises
https://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-60e-salon-de-la-construction-mecanique-a-attire-18-societes-francaises
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Název:  MSV láká francouzské plastikáře i svářeče 

Titre: 
Le salon MSV attire des plasturgistes et des soudeurs français   

 

Zdroj / Source : Technický týdeník - Denně 
 Bimensuel technique, tirage 9000 exemplaires  

/ Technicky zaměřený čtrnáctideník s nákladem 9000 výtisků 

Datum / Date :  9/ 2018 
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Název:  Francouzské plastikáře láká MSV v Brně 

Titre: 
Les plasturgistes français attirés par le salon MSV à Brno 

 

Zdroj / Source : Technologie zpracování plastů 
 Mensuel technique 

/ Technicky zaměřený měsíčník  

Datum / Date :  9/ 2018 
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Název:  Špičkové francouzské technologie na MSV v Brně 

Titre: 
Les technologies de pointe françaises au salon MSV à Brno 

 

Zdroj / Source : Veletrhy Brno 
 Web pořadatele MSV / Le site de l’organisateurs du Salon MSV 

Datum / Date :  27. 9. 2018 

 https://www.bvv.cz/msv/aktuality/spickove-francouzske-technologie-na-msv-v-

brne/  

 

 

 

  

https://www.bvv.cz/msv/aktuality/spickove-francouzske-technologie-na-msv-v-brne/
https://www.bvv.cz/msv/aktuality/spickove-francouzske-technologie-na-msv-v-brne/
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Název:  Chambrelan, ukázkový příběh francouzsko-českého podnikání 

Titre: 
Chambrelan, une histoire modèle de l’entreprenariat franco-tchèque  

 

Zdroj / Source : Veletrhy Brno 
 Web pořadatele MSV / Le site de l’organisateurs du Salon MSV 

Datum / Date :  4. 10. 2018 

 https://www.bvv.cz/msv/aktuality/chambrelan-ukazkovy-pribeh-francouzsko-

ceskeho-pod/  

 

  

https://www.bvv.cz/msv/aktuality/chambrelan-ukazkovy-pribeh-francouzsko-ceskeho-pod/
https://www.bvv.cz/msv/aktuality/chambrelan-ukazkovy-pribeh-francouzsko-ceskeho-pod/
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Zdroj / Source : CCFT News 
 Portál aktualit z francouzsko-českého prostředí, 1400 uživatelů měsíčně  

/ Portail d’actualités franco-tchèques, 1400 utilisateurs par mois 

Datum / Date :  9-10/2018 

Odkaz / Lien :  http://www.news.ccft-fcok.cz/fr  

Titres / Titulky 

 15ème édition de Pavillon France et cocktail au Salon MSV à Brno 

 Les technologies de pointe du Pavillon France au Salon mécanique en Tchéquie 

 Gys investit 11 millions d’euros dans son site de production 

 Tour de l’industrie mécanique tchèque en une semaine ! 

 Salon MSV : 1 600 exposants, 80 000 visiteurs et 60 ans d’expérience 

 Pour Deveho, le salon MSV est une question de prestige et de présentation 

 Plasturgistes ABI Profils : Les Tchèques sont un peuple pro-industriel  

Sociální sítě / Réseaux sociaux  
 

Twitter: 33 x  

Facebook: 35 x  

Linked-in: 16 x  

 

 

http://www.news.ccft-fcok.cz/fr

