
 
 

OBCE a positivSU 
 

Platforma positivSU považuje Šumpersko za skvělé místo pro život. Region tvoří 

chytří a pracovití lidé, úspěšné společnosti a podnikatelé, lokální živnostníci i malé 

firmy, budovatelé komunit, organizátoři akcí, vzdělávací instituce a také lokální politici. 

 

Protože nám není budoucnost Šumperska lhostejná, provozujeme internetové médium 

positivSU, které na Facebooku, Instagramu a webu (od 1.1.2019) přináší pozitivní 

zpravodajství z tohoto regionu. Každý den publikujeme min. jednu zprávu, přičemž 

nejčastěji jde o příběhy zajímavých lidí, profily úspěšných firem, dobrá rozhodnutí 

městských a obecních zastupitelstev, prezentaci turistických atrakcí apod. 

 

Hlavním cílem positivSU je změnit negativní vnímání Šumperska zejména zdejší 

mladou generací a přispět k tomu, aby jich zde za a) více zůstávalo i po studiích, za b) 

se jich sem více vracelo po nastartování svých kariér a za c) oslovilo lidi žijící mimo 

Šumpersko, kteří by se sem mohli přestěhovat. 

Minulý měsíc mělo positivSU na Facebooku dosah přes 32.500 uživatelů, web pak 

téměř 3.400 unikátních návštěv. Všechny tyto ukazatele neustále rostou, fanoušků je 

přes 500. 

V identickém projektu positivJE, který běží na Jesenicku od 1.1.2018 se nám podařilo 

etablovat, zajistit si pozitivně naladěné publikum, každé ráno čekající na nový 

příspěvek. Facebookový profil má přes 3.000 loajálních fanoušků a týdenní zásah je 

okolo 27.000 uživatelů, web pak má okolo 5000 unikátních návštěv měsíčně. Všechny 

tyto ukazatele neustále rostou. Na Šumpersku cílíme na podobné hodnoty. 

 

Ambice projektu positivSU jsou větší, k dalšímu růstu hledáme partnery, s nimiž se to 

může podařit. Oslovujeme zdejší politiky, úspěšné osobnosti, osvícené starostky a 

starosty, jimž vývoj na Šumpersku není lhostejný. 

Takovým chceme nabídnout dva typy možné spolupráce. 

 

1) PODPOROVATEL 

Za 5.000 Kč na půl roku získá Podporovatel prostor pro svoje logo na titulní 

straně webu positivSU a dva příspěvky o Podporovatelově obci na webu a 

Facebooku positivSU a možnost na webu positivSU inzerovat svoje volné 

pracovní pozice. Zjistit více! 

2) PARTNER 

Za 15.000 Kč na rok získá Partner prostor pro svoje logo na titulní straně webu 

positivSU, tři příspěvky o Partnerovi na webu a Facebooku positivSU, profil 

obce na webu positivSU v sekci ‘Pozitivní obec‘, inzerování volných pracovních 

pozic na webu a Facebooku positivSU a možnost vystoupit jménem Partnera 

s přednáškou na positivSU MOTIVATORU (seriál přednášek na středních 

školách na Šumpersku). Zjistit více! 

 

 

 

https://www.facebook.com/positivsumperk/
https://www.instagram.com/positivsu/
https://www.positivsu.cz/
https://www.positivsu.cz/obce-a-positivsu/
https://www.positivsu.cz/obce-a-positivsu/


 
 

 

 

 
 

V positivSU víme, že úspěšné starostky a úspěšní starostové dělají hodně pro 

budoucnost regionu, spolupráce s námi by do vašich snah mohla zapadat jako nový a 

zajímavý formát prezentace. Zapojení se do rozvoje platformy positivSU také lze 

chápat jako vaši investici do lepšího Šumperska.  

 

 

Kamil KAVKA 

zakladatel positivSU 


