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Úvodní slovo ředitelky společnosti
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí podporovatelé,
uplynul další rok a my máme opět příležitost shrnout to nejdůležitější v úvodu
Výroční zprávy Studia STA za rok 2018, kterou právě držíte v rukou.
Můžete v ní najít stručnou rekapitulaci uplynulých měsíců v roce 2018
i statistiky o návštěvnosti našeho regionálně nejčtenějšího zpravodajského
portálu STA Bruntálsko. Děkujeme vám za podporu činnosti, ať už finanční
anebo praktickou – zapojením se do našeho zpravodajství. Zástupci
Studia STA – multimediální agentury o.p.s. opět pracovali po celý rok 2018
na rozvoji celé organizace, propagaci bruntálského regionu,
ale i Moravskoslezského kraje.
Uplynulý rok byl pro naši
společnost příznivý, úspěšný,
ale především rozvojový
z hlediska zpravodajství.
Podařilo se nám zvyšovat naši
popularitu a počty čtenářů.
Zvýšili jsme tak návštěvnost a
připravili jsme mnoho
zajímavých rubrik
pro vás, naše pravidelné
čtenářky a čtenáře. Zároveň
jsme se důkladně podíleli na
rozvoji a propagaci nejen
bruntálského regionu, ale i
Moravskoslezského kraje.
Zaštítili jsme mnoho kulturních
a společenských akcí.
Dovolte mi, abych všem
poděkovala za aktivní podíl
při realizaci zpravodajství
a za důvěru, kterou jste nám
dali, a kterou se budeme
snažit si zasloužit i v letech
příštích, jako je i rok 2019.
Zdeňka Spurná
ředitelka společnosti
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O společnosti
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. se zabývá
zaznamenáváním rozvoje a zachováváním kulturních tradic měst a obcí,
kulturních, společenských a sportovních akcí, nečekaných událostí formou
zpravodajského portálu STA Bruntálsko www.stabruntalsko.cz,
který je zaměřený na bruntálský region a Moravskoslezský kraj.
Multimediální agentura patří mezi nečtenější regionální internetové
zpravodajství na Bruntálsku provozované v prostoru nových médií.
Společnost se zaměřuje na aktuální informování veřejnosti tvůrčí prací
aktivních lidí a propagováním neziskových organizací. Podporuje a rozvíjí
zájmovou činnost dětí, mládeže a všech ostatních věkových skupin
a práci s nimi. Prezentuje také činnost a práci měst a obcí v regionu.
Multimediální agentura zároveň nabízí prostor pro mediální prezentaci
formou uveřejnění článků, fotoreportáží anebo prezentačních bannerů
na zpravodajském portálu STA Bruntálsko, ale i mediální záštity
nad různými organizacemi, kulturními a společenskými akcemi.
Společnost Studio STA – multimediální agenturu o.p.s. založil v roce 2011
s realizačním týmem jediný zakladatel společnosti Radek Vráblík.
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Organizační struktura
Zakladatel společnosti
•

Radek Vráblík

Ředitelství
•

Zdeňka Spurná – ředitelka společnosti

Správní rada
•
•
•

Mgr. Michal Novotný – předseda správní rady
Ing. Aleš Šupina
Ladislav Kováč

Dozorčí rada
•
•
•

Mgr. Martin Polok – předseda dozorčí rady
Mgr. Šárka Novotná
Petra Vlačuhová
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ROK 2018
Souhrn roku 2018
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. se od svého
založení, 18. května 2011, neustále zdokonaluje a vyvíjí. Rok 2018 byl opět
rokem náročným. Zástupci Studia STA pracovali na rozvoji celé organizace,
propagaci bruntálského regionu a Moravskoslezského kraje. Zajišťovali
mnoho mediálních záštit, moderování kulturních a společenských akcí.
Spolupracovníci Studia STA – multimediální agentury o.p.s. se během
své roční práce setkali s celou řadou významných osobností z médií,
veřejné správy a samosprávy, showbyznysu, ale také z dalších důležitých
a zajímavých organizací na podporu rozvoje regionu. Během těchto setkání
navázali nejenom nové kontakty, které by v budoucnu mohly být přínosem
pro rozvoj celé mediální agentury. Zároveň se zabývali rozvojem celé
společnosti. Především připravovali důležité regionální aktuální zprávy.

Projekty – STA Bruntálsko
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. se zabývá mediální
sférou už přes sedm let (8 let v roce 2019). Za celou dobu vytvořila strukturu
nových médií. Na internetu provozuje dva webové portály – zpravodajský
portál STA Bruntálsko a webové stránky společnosti, na sociálních sítích
dvě facebookové stránky, jeden profil na Twitteru a Instagramu. Studio STA
má vlastní webové stránky obecně prospěšné společnosti pod stálou
registrační doménou poskytovatele služeb www.studiosta.cz. Hlavní
zpravodajské webové rozhraní STA Bruntálsko pracuje taktéž pod doménou
www.stabruntalsko.cz.
Multimediální agentura provozuje facebookovou stránku obecně prospěšné
společnosti na www.facebook.com/multimediastudiosta a stránku STA
Bruntálsko www.facebook.com/stabruntalsko. Součást struktury Nových
médií Studia STA je stránka na Twitteru www.twitter.com/StudioSTA
a Instagramu www.instagram.com/sta1bruntalsko.
Zpravodajský portál nabízí hned několik zajímavých rubrik – Novinky,
Region, Krimi, Kultura, Česko, Volný čas a další speciální nové rubriky
– Politika, Rozhovory, Školství a mnoho dalšího. Součástí nového
zpravodajského portálu je také občasník – e-mailový newsletter STA
Bruntálsko, který do e-mailů čtenářkám a čtenářům přináší to nejzajímavější
z našeho bruntálského, ale i Moravskoslezského kraje.
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STA Bruntálsko v číslech
Jak si vedl zpravodajský portál v roce 2018?
Zpravodajský portál STA Bruntálsko je aktivní na hlavní webové doméně
www.stabruntalsko.cz. Během roku 2018 se zajímalo o zpravodajství
takřka 620 tisíc návštěvníků za celý rok, což představuje oproti předchozímu
roku nárůst asi o 90 tisíc. Největší návštěvnost zaznamenal zpravodajský
portál během měsíce srpna, kdy se na něj podívalo přes 73,5 tisíc čtenářů.
Více než 96 procent návštěvníků se na stránky dívalo z České republiky
(zhruba půl procenta USA, Německo). Jako již tradičně nejvíce čtené je
zpravodajství STA Bruntálsko v Krnově (22 %), na druhém místě potom
v Praze (19 %), na třetím místě v Bruntále (15 %). Velkou oblibu má portál
také v Ostravě, Opavě, Rýmařově, Brně, Jeseníku, Břidličné, Frýdku-Místku,
Olomouci, Havířově, Novém Jičíně a Třinci.
Velmi potěšujícím faktem je, že naši čtenáři nejraději čtou na mobilech
a tabletech (přes dvě třetiny čtenářů), jedna třetina poté si své zprávy
vychutnají na stolních počítačích. Nejvíce čtenářů používá prohlížeč Google
Chrome a Android Webview (dohromady přes dvě třetiny).
Nejnavštěvovanější stránkou je hlavní stránka zpravodajského portálu
STA Bruntálsko www.stabruntalsko.cz, kde čtenáři najdou veškerý přehled
aktuálních regionálních a celokrajských zpráv. Nejčtenějšími rubrikami
jsou Krimi zprávy a zpravodajství z Krnovska.

Popularita zpravodajství v regionu
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Hospodaření za rok 2018
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. celý rok všechny
své stávající aktivity financovala především zajišťováním mediální prezentace
a propagace.
Výnosy za rok 2018 byly 100 186,97 Kč
Náklady za rok 2018 byly 99 970,34 Kč
Největší položkou na seznamu nákladů je provoz nových médií a činností
spojených s rozvojem zpravodajství a zpracováváním reportáží.
Další finance byly využívány na chod společnosti, zajišťování servisu akcí
v regionu a důkladnou propagaci multimediální agentury.

Informace o společnosti
Studio STA – multimediální agentura o.p.s.
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
IČO: 22888853, DIČ: CZ22888853
Tel.: +420 736 223 051
E-mail: reditelstvi@studio-sta.cz
Web: www.studiosta.cz

Schváleno Správní radou společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. dne 30. března 2019.

