
14:00 - Zahájení Workshopu I

1. Vitá vás Oskar - Fabrice Denis
2. Projekt GPRSforum II
3. Motivace a hodnocení Technoidů
4. Zásady komunikace na www.gprforum.cz
5. Přestávka na kávu
6. On-line prezentace www.gprsforum.cz
7. 17:00 Večeře s Technoidy v pizzerii Vinice

19:00 - předpokládaný konec Workhsopu I



� www.gprsforum.cz � vstupní brána

� od 11.02 do 27.4. 2002

� 30 nejlep�ích Technoidů

� on-line konzultace s u�ivateli/zákazníky

GPRSforum II



9.2. news, linx&downl � emailem
adminovi
Den D � 11.2. � komerční spu�tění
GPRS
1. den předpokládaná vysoká

náv�těva
odborná veřejnost
novináři (nick � press)
lidé z Oskara
první zákazníci/zájemci
systém ikonek
21.4. � ukončení projektu
27.4. � Workshop II 

CO? KDY? KDE? 



Soutě�
Od 9.2. do 21.2. 2002

1. Ptají se � registrovaní, u�ivatelé

2. Forum � u�ivatelé

3. News � v�ichni

4. Linx&Downl � v�ichni

Finty � v�ichni

Hodnocení jednorázově po okončení projektu

Předání cen na Workshopu II



Hodnocení
� Příspěvek do sekce GPRS NEWS 

� Příspěvek do sekce Linx&Downloads

� Odpověď na dotaz U�ivatelů v sekci �Ptají se�

� Příspěvek do sekce �Forum�

� Příspěvek do sekce �Finty�

V případě rovnosti dosa�ených kreditů rozhoduje 
o lep�ím umístění počet registrovaných 
přihlá�ení na www.gprsforum.cz. 



Motivace

Bezplatné GPRS po dobu projektu

Notebook Compaq Presario 1205 � 1., 2., a 3. místo

Pocket PC iPAQ H3870 � 4., 5., a 6. místo

GPRS mobilní telefon Nokia 6310 � 7., 8., 9., a 10. Místo

Bezplatné GPRS po dobu 3 měsíců po skončení projektu

Dal�í spolupráce 



Zásady komunikace
Technoid:

- Odpovídá co nejlépe na dotazy u�ivatelů v sekci �Ptají se�.

- Pomáhá ře�it technické problémy a odpovídá na otázky u�ivatelů
v sekci �Forum�. 

- komunikuje s u�ivateli tak, aby chránil svůj osobní kredit 
vyplývající ze statusu Technoida a zároveň respektuje a chrání
obchodní a strategické zájmy společnosti Český Mobil

- nereaguje na dotazy týkající se obchodní politiky a marketingové
strategie společnosti Český Mobil ani ostatních mobilních 
operátorů.

- Technoid uchovává svou osobní identitu v GPRSFORUM II v 
tajnosti



Komunikační toky



Schéma komunikace
Ověřování telefonů Nokia 6310 - 5 ks včetně příslu�enství
Týdenní zapůjčení pro ka�dého Technoida dle zájmu a mo�ností

vyzvednutí a vrácení.
Praha - Oskarův obchod zde na Vinici
Vyzvednutí ka�dé pondělí 10:00 - 17:00 
Vrácení ka�dý pátek 10:00 - 17:00
Zápůjční cykly: Praha  9.2 - 15.2,18.2 - 22.2., 25.2 - 1.3, 4.3.- 8.3
Oskarův obchod Brno, Masarykova ulice
11.3. - 15.3, 18.3 - 22.3
Vypůjčení a vrácení telefonu bez po�kození a přesně dle 

harmonogramu je podmínkou setrvání v soutě�i.


