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Vysočina míří na EXPO 2015 v Miláně
KRAJ VYSOČINA na EXPO 2015
16. – 30. září 2015
Téma: Fiat lux / Budiž světlo

Speciální web pro EXPO
Pro
plánovanou
prezentaci
na světové výstavě EXPO 2015
v italském Miláně připravil Kraj
Vysočina speciální tematické
www stránky. Jedná se o účelový materiál poskládaný z pečlivě
vybraných fotograﬁí rozdělených
do pěti preferovaných okruhů.
Jsou jimi hospodářství, sport,
kultura, příroda a osobnosti. „Výběr v určeném rozsahu nemohl
postihnout veškeré zajímavosti
kraje, ale návštěvníci stránek mají
možnost se díky jednoduché navigaci prokliknout i na domovský
web Kraje Vysočina. Na něm už si
individuálně mohou dohledat více

informací o regionu,“ vysvětluje
Martin Hyský (ČSSD), radní pro
oblast regionálního rozvoje, s tím,
že příprava stránek trvala zhruba

měsíc a půl a pracoval na ní tým
pěti lidí.
Nové stránky zapadají do originálně pojaté koncepce expozice
Vysočiny, která využívá nejmodernější komunikační technologie – tzv. QR kódy. Jde o graﬁcký kód, resp. čtvercový obrázek,
který při jednoduchém načtení
do chytrého telefonu okamžitě
přepne uživatele na stránky Vysočiny na EXPO. Nástrojem pro
snímání kódů je tzv. QR čtečka, která je součástí výbavy telefonu nebo je možné ji zdarma
stáhnout.

www.vysocinaexpo.cz

Kateřina Kadlecová

Ozvěny EXPO 2015 na Vysočině
Inovativní expozici, která bude
koncem letních prázdnin k vidění
na EXPO 2015 v Miláně, přiveze
Kraj Vysočina zpátky do regionu.
„Vedení kraje rozhodlo, že se tato
expozice znovu postaví i na Vysočině. Byla by škoda, aby ji nevidělo
více lidí. Zejména obyvatelé
našeho regionu, kteří prezentovaná místa a osobnosti dobře znají
a mají k nim mnohdy i osobní
vztah. Návštěvníci se také mohou
seznámit s tím, jak se kraj prezen-

tuje v zahraničí, bez toho, aby se
sami museli do Milána vypravit,“
řekl hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD).
Expozice Kraje Vysočina pro světovou výstavu v Itálii byla od začátku projektována jako mobilní
a její víceúčelové využití se tak
nabízí. „Výstava je nejen ideově
originální, ale především náročná
na realizaci, a svá úskalí bude mít
i transport jednotlivých elementů
do více než tisíc kilometrů vzdá-

leného Milána a zpět,“ doplnil
hejtman.
Expozice Kraje Vysočina bude
v regionu k vidění pravděpodobně
začátkem příštího roku. V tuto chvíli
realizační tým hledá možnosti ideálního umístění výstavy. Termíny i místo budou upřesněny na www.kr-vysocina.cz a také v regionálním tisku.
Návštěvníkům vysočinské expozice
dokreslí milánskou atmosféru navíc
i fotografie přímo z EXPO 2015.
Kateřina Kadlecová

Originální dárek pro návštěvníky EXPO 2015
Z prezentace Kraje Vysočina na milánském EXPO 2015 si návštěvníci
přinesou domů i malou připomínku. Při zhlédnutí výstavy
totiž obdrží drobný dárek
v podobě informační
kartičky se svítícím
neonovým náramkem. Na něj
padla volba mj.
kvůli dodržení
celkového
konceptu
speciální krajské

expozice využívající nejnovější komunikační technologie a světelné
efekty.
Kartičky jsou doplněny
o základní informace o Kraji Vysočina
a opatřeny QR
kódem, který navede

uživatele na speciálně vytvořené
www stránky.
Kompletování kartiček s náramkem si vzali na starost klienti jihlavského občanského sdružení Život
90, které se zaměřuje na pomoc
seniorům, zdravotně postiženým
dětem a dospělým a jejich integraci do společnosti. Celkem se během trvání expozice Kraje Vysočina
na EXPO 2015 rozdá návštěvníkům
více než 30 tisíc těchto originálních
svítících a zkrášlujících tyčinek.
Kateřina Kadlecová

Písničky,
které si
zazpíváte
Rádio Vašeho kraje
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