AUTOKINO #AUTINII CASE STUDY
pro eventové profesionály
a jejich klienty a partnery

POWERED BY

V sobotu 11.4. se konalo první AUTOKINO v
době virové. Vše proběhlo s nadšenou
PODPOROU MĚSTSKÉ ČÁSTI Dolní Měcholupy
a zdarma. Bylo to na hraně, ale riskli jsme to a
stálo to za to!
Dodrželi jsme NEJVYŠŠÍ STANDARDY
BEZPEČNOSTI v souvislosti s nařízeními vlády
proti šíření koronaviru.

PROČ JSME TO DĚLALI?
★

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY V DOBĚ, KDY NÁM
VŠE ZAKÁZALI
Dle nejnovějšího výzkumu české agentury Simply5 nyní Češi
cítí úzkost, smutek a zklamání a nejvíc jim chybí kontakt a
volný pohyb. 40 % se těší na kulturní zábavu mimo domov.
Autokino je nástroj, jak dopřát sobě, svým klientům a
partnerům trochu bezpečné radosti a nezapomenutelných
zážitků. Možnost jak se jim připomenout, třeba i poděkovat a
podpořit jejich brand v těžké době něčím laskavým a
prožitkovým. Společně a přitom bezpečně. Pocit
sounáležitosti je nyní potřebnější než kdy jindy.

★

PRO PODPORU EVENTOVÝCH
PROFESIONÁLŮ A FILMOVÉHO PRŮMYSLU
Eventový průmysl stejně jako ﬁlmový utrpěl miliardové ztráty
a o práci přišlo statisíce lidí. Chceme je zviditelnit a tvrdé
dopady zmírnit alespoň trochu. Díky ﬁlmům je pro nás
všechny současná situace snesitelnější a aby mohly být i dál
v našich životech, potřebují podporu a fér přístup víc než kdy
jindy. Stejně tak důležití jste vy, eventoví profesionálové.
Abyste nám mohli dál přinášet nezapomenutelné zážitky
plné emocí, nesmíme vás nechat padnout.

PROČ PRÁVĚ ARTINII
“Promítání ﬁlmů už díky Artinii není jen výsadou kin.
Každý může přinášet nové společné zážitky v rámci
svých eventů. Promítání ﬁlmů nikdy nebylo jednodušší.”
★

Chcete-li promítat ﬁlm více jak 6ti lidem, potřebujete souhlas vlastníka práv. Každý ﬁlm ztrácí až
40 % příjmu díky nelegálnímu užívání. Za velkými ﬁlmovými společnosti stojí obyčejní lidé a tvůrci a
ﬁlm je pro ně životním posláním. Bez ﬁnancí své poslání nemohou plnit.

★

Proto jsme vytvořili přelomový a bezpečný systém distribuce ﬁlmu – globální „marketplace“ ﬁlmů
umožňující komukoliv uspořádat veřejné a legální promítání pro své spoluobčany, partnery, přátele,
spolupracovníky či svou komunitu. O práva se staráme za vás a díky nám máte ﬁlm u sebe během
pár hodin. Vysoce zabezpečená technologie ﬁlm 100% chrání před únikem. Jejím používání tak
pomáháte všem, kdo se podílí na tvorbě a distribuci ﬁlmů pro vaše potěšení a společné zážitky.

★

Díky chytré technologii softwarového přehrávače Artinii nepotřebujete v době promítání
internet. Proto můžete uspořádat kino kdekoliv - třeba i v lese na paloučku. Stačí vám jen počítač,
projektor, zvuk a bílé pozadí. Přehrávač je zdarma ke stažení ZDE

JAK JSME TO DĚLALI MY
Víme, že to umíte, jste profíci, přece jen to má řadu odlišností z pohledu
současných omezení. Sdílíme naše zkušenosti.

PROSTOR A TECHNIKA
AUTOKINO PRO 30 AUT / 50 AUT
★ FILM A SOFTWAROVÝ PŘEHRÁVAČ OD ARTINII
○ Přehrávač je ke stažení zdarma ZDE
○ Film bude distribuován online přes bezpečný přehrávač

★ PROSTOR
○ Vhodný pro vjezd aut o rozměru cca. 20x30 m / 30x40 m
○ Bezpečnostní rozestupy aut minimálně 2 m
○ Kreativitě lokace od lesa, přes parking až po louku se meze
nekladou. Po stažení ﬁlmu totiž nepotřebujete připojení k
internetu.

★ TECHNIKA
○ Počítač / notebook s operačním systémem Windows
○ Projektor o síle od 12000 Im / 21000 Im
○ Ozvučení s distribucí zvuku přes překladatelské sety bez
sluchátek (frekvenci jsme nevyužili a bedny mají omezení).
Diváci měli vlastní sluchátka s jackem 3,5 nebo kabel s
dvojkoncovkou jack 3,5 pro připojení k rádiu auta nebo
přenosné repro
○ Promítací plátno (ideálně Airscreen) či jakákoliv bílá
plocha o velikosti 7,5x4 m / 12x6 m ve výšce cca. 2m.
○ Přívod elektřiny: 3 x 230 V ( na každém 16A jistič, spotřeba
cca. 10 kWh)

ORGANIZACE A PÉČE O
NÁVŠTĚVNÍKY
★ Místa pro parkování vozu s rozestupy 2 m
jsme předznačili.
★ Vymezili jsme jeden vjezd, kde 2 osoby
dezinﬁkovali a distribuovali do každého auta
překladatelské sety bez sluchátek. Sety jsme
párovali s poznávací značkou.
★ 2 osoby naváděli auta na místo, koordinují
parkování a dohlíží na dodržování pravidel
★ Po skončení promítání 3 osoby vybírali zpět
zapůjčené stanice a dezinﬁkovali je. Opět
jsme páskou vymezili jeden výjezd.
★ Návštěvníky jsme sezvali cca. o hodinu dřív,
stačilo to, najížděli postupně, fronty se
netvořily.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POVOLENÍ
★
★
★
★
★
★
★
★

★

★

Dohodnout si záštitu obce / města pomůže pro přijetí úřady a městské policie
Mezi auty musí být vzdálenost min. 2 m. Pokud je menší a zvuk jde z beden,
lidé musí mít otevřená okna, tím pádem musí mít po celou dobu roušky.
Počet aut je maximálně 50 a v každém autě smí sedět max. 2 lidé.
Jakékoliv požadavky či technické problémy návštěvníci komunikují
bezkontaktně pomocí výstražných či dálkových světel.
Organizátoři komunikují s návštěvníky pouze přes otevřené okno auta.
Organizátoři i návštěvníci mají při komunikaci vždy chráněná ústa a nos
rouškou.
Organizátoři musí mít jednorázové rukavice a ochranné brýle.
Zvukové stanice jsou vydezinﬁkované dopředu a znovu před zrakem každého
návštěvníka. Návštěvníci mají svá vlastní sluchátka, zapůjčená není možné
dezinﬁkovat.
Na základě doporučení hygienické stanice nejsou povolené toalety ani
občerstvení kromě originálně balených nápojů a pochutin od výrobce a přímo
z krabice. Návštěvníky jsme upozornili dopředu v rámci FB události.
Všem jsme rozdali letáky s pokyny a restrikcemi dle výše a s důrazem na:
○
Zákaz vystupování z vozu a sdružování se v místě promítání.
○
Zákaz kouření mimo vůz.
○
Používání rukavic při manipulaci se zapůjčenou technikou.
○
Okna vozu musí být zavřená.
○
V případě porušování pravidel a neuposlechnutí organizátorů bude
přivolána policie.

VĚNUJTE PROSÍM
POZORNOST TAKÉ
PŘILOŽENÉMU
DOKUMENTU
“Pravni hlediska a
doporuceni k realizaci
autokina.pdf”

FINANCOVÁNÍ A PRODEJ VSTUPENEK
V tuto chvíli je v rozporu se zákonem vybírat vstupné.
To se může každou chvíli změnit a bojujeme za to.
Hlubší právní výklad je přílohou mailu.
Je třeba ﬁnance najít jinde - partneři, marketing,
rozpočty měst a obcí apod.
Naši dodavatelé techniky nám dočasně velmi vyšli
vstříc s cenami v téhle nepěkné době.

ROLE ARTINII V CELÉM PROCESU A CENY
★

Zájmem Artinii není autokina realizovat. Naopak jsme šli s kůží na trh pro vás.

★

Umíme to, ale teď je váš čas. Naším posláním je bezpečně, legálně a digitálně
šířit ﬁlmy, nikoliv event management.

★

Všem zájemcům, kteří se na nás obrátili, včetně obcí a měst, jsme doporučili,
ať s organizací osloví svou nebo lokální agenturu.

★

CENA FILMU U ARTINII OD 6.000 Kč bez DPH. Každý ﬁlm má jinou cenu dle
přání vlastníka práv a tvůrců. POZOR, hlášení na OSA je na vás.

PŘIJETÍ #AUTINII Z 11.4. MÉDII, VEŘEJNOSTÍ A NÁVŠTĚVNÍKY
★

TV NOVA přijela na základě tipu ze sociálních sítí. Iniciativa je natolik potěšila, že zveřejnili více
než minutovou reportáž v hlavním nedělním zpravodajství. Kliknutím ZDE ji můžete vidět.

★

Místostarostka Jana Doláková osobně poděkovala formou videozdravice - ke shlédnutí ZDE. Také
oslovila další obce k následování iniciativy.

★

Ohlasy návštěvníků byly až dojemné, radosti a úsměvů bylo nespočet. Stejně tak otázek, kdy bude
další autokino. Na závěr promítání organizátory odměnili nadšeným blikáním a troubením.

★

Na sociálních sítích jsme přitáhli více než sto tisíc lidí a desítky nás zasypali otázkami a nápady k
dalším promítání.

★

Mezi nadšené zájemce patří i zastupitelé dalších obcí a měst, například Pardubice, Milovice,
Uničov a další.

★

Video o našem autokině a jak to probíhalo najdete ZDE

Věříme, že se iniciativa #kinobezpečně rozšíří po celé republice a že ji podpoří i vláda ČR.
Děláme pro to maximum.
Máte-li zájem o promítání, vyberte si z naší nabídky ﬁlmů a dejte nám vědět e-mailem.
Stačí klinkout na ﬁlm, který se Vám líbí zde https://community.artinii.com/
UDĚLÁTE NÁM VELKOU RADOST, KDYŽ PŘI SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
POUŽIJETE NAŠE #autinii #kinobezpecne, NEBO KDYŽ SE S NÁMI PODĚLÍTE O
FOTKY Z PROMÍTÁNÍ.
KONTAKT:
Manager projektu: Ondřej Kábele, ondrej.k@artinii.com

