
Zespół ds Informacji i Promocji PZK 

Podstawowe zadanie Zespołu: wypracować metody i sposoby dla jak najszerszego informowania o 
działalności krótkofalowców, propagowania radiokomunikacji amatorskiej, promocji PZK wśród 
nieczłonków i członków(!). Założenia podstawowych zadań dla działalności Zespołu:

Inwentaryzacja "mediów krótkofalarskich" (tabela: wydawca, nakład, odbiorca/grupa 
docelowa, dostępność itd.): 

• Portal pzk.org.pl, portal pzk.info.pl, Facebook, Twitter
• strony internetowe OT i klubów (ogólnopolskich, terenowych), 
• Krótkofalowiec Polski (pdf + ŚR), 
• tygodniowy biuletyn informacyjny (tzw. Komunikaty Sekretariatu, pdf + radio), 
• RBI, 
• Biuletyn Krótkofalowca Polskiego, 
• Świat Radio (prywatny, płatny, umowa z PZK), 
• eQTC (prywatny, płatny), 
• najlepsze strony internetowe indywidualnych krótkofalowców ("ranking" stron?) 
• ...

Plan restrukturyzacji i Komitet Redakcyjny „mediów” (których?)

Określenie wymagań na wygląd (layout) i zawartość (content) dla Portalu PZK oraz 
zaleceń dla stron www OT PZK (zadanie główne portalu: 1. promocja/reklama, potem 2. 
informacja). Wdrożenie modernizacji Portalu PZK w uzgodnieniu z Zespołem 
Informatyzacji PZK.

Radioamatorska Agencja Informacyjna - system zbierania informacji dla "mediów"
(kolektor wiadomości z OT/klubów, organizacyjne, nekrologi(!), artykuły, ...)
Presskity dla mediów - przykłady info o akcji/pokazie, ogólnie o krótkofalarstwie, fotosy
Materiały o krótkofalarstwie dla niekrótkofalowców

Katalog dobrych praktyk: przykłady dobrych działań promocyjnych
Zasady wykorzystywania materiałów obcych (licencje)
Jak wykorzystywać nowoczesne media dla promocji krótkofalarstwa? (poradnik)
Szkolenia dla OT, klubów (tematy: redakcja tekstów i komunikatów, prawo autorskie, zasady 
promocji)  

Opracowanie projektów materiałów promocyjnych (rollup Krótkofalowcy, plakaty, ulotki i filmy 
reklamowe, uniwersalne karty QSL dla początkujących/SWL)
System wizualizacji PZK (SP3V)
Plansze/plakaty (postery) 60x90: Krótkofalowcy, PZK, RR, Karty QSL, ARISS, ...
Pakiet Startowy dla nowych członków PZK (nasłuchowców i nadawców)
Ulotka informacyjna „Po egzaminie”
Broszura „15 punktów po otrzymaniu licencji”
Biblioteka krótkofalowca (archiwum KP, OE1KDA, SP6LB, SP6ARR, SP5AHT, ...)

Biuletyn Informacji Publicznej PZK - procedury aktualizacji zawartości (kto/co? wymogi prawne?)
Upusty dla członków PZK w firmach elektronicznych/radiowych (umowy)
Przygotowanie umów z firmami dla produkcji „gadżetów PZK”
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