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Manuál pro oslovování bloggerů za účelem zařazení jejich adres do adresářů Konzervativní strany

	Cílem akce je informovat konzervativní veřejnost o existenci a aktivitách Konzervativní strany a vyhledávat nové příznivce a spolupracovníky (potažmo voliče a členy). Zároveň lze nabídnout měsíčník Konzervativní listy.


	Způsobem provedení je systematické prohledávání internetu – blogů. Akce vychází z přesvědčení, že bloggeři jsou lidé schopní a ochotní formulovat svůj názor, že jsou to s větší pravděpodobností lidé, kteří svými názory také formují své blízké okolí (opinionmakeři).


	Zvolený způsob se blíží kontaktní kampani s několika výhodami:


	Vybíráme si, koho oslovíme – není to anonymní.

Nezáleží tolik na naší individuální schopnosti osloveného získat.
	Vyhneme se případnému fyzickému napadení...:-)


	Úkolem je tedy vyhledat vhodného bloggera na základě jeho textů a nabídnout mu, že jeho e-mailovou adresu zařadíme do adresářů Konzervativní strany.


	Výběr by měl probíhat na základě více textů, optimálně s různou tématikou. Vhodný je takový blogger, jehož texty jsou obsahově v souladu s Konservativní smlouvou a Programem Konzervativní strany.


	Po vytypování vhodného bloggera je třeba nalézt jeho e-mailový kontakt. To může být přimo na jeho bloggu, může tam mít umístěno webové rozhraní, někdy bude třeba zapátrat více...


	Po nalezení e-mailové adresy, popř. přes webové rozhraní, bude napsán tento text:


„Vážený Pavle,

se zájmem jsem si přečetl Vaše texty „Korintským“, „Soluňanům“ a „Titovi“. Rád bych Vaší pozornosti nabídnul Konzervativní stranu (www.konzervativnistrana.cz) a měsíčník Konzervativní listy (www.konzervativnilisty.cz).

Pokud Vás cokoli zaujme, neváhejte se na mě, prosím, obrátit.

S pozdravem,

Petr
www.konzervativnistrana.cz“

Pokud blogger odpoví, bude následovat e-mail, který bude (kromě jiného, např. odpovědí na případné otázky) obsahovat pasáž Oba texty lze pochopitelně modifikovat, základní sdělení však musejí být zachována.:

„Rád bych se Vás při této příležitosti zdvořile dotázal, zda bychom mohli Vaši adresu zařadit do adresářů, na které pravidelně posíláme tipy, novinky, zajímavosti, texty, pozvánky... ze života Konzervativní strany i našeho širšího konzervativního okolí. Pokud následně zjistíte, že Vám taková pošta nevyhovuje, stačí tuto skutečnost napsat a my Vaši adresu opět z těchto adresářů výjmeme. Dejte, prosím, vědět. Děkuji.

Konečně, pokud byste věděl o někom ve Vašem okolí, koho by Konzervativní strana a/nebo příbuzná témata mohly zaujmout, prosím, abyste mu tento e-mail přeposlal. Děkuji.

S pozdravem,

Petr
www.konzervativnistrana.cz“

	Koordinátorem aktivity musí být člen Konzervativní strany. Koordinátora jmenuje Předsednictvo Konzervativní strany.


	Abeceda je rozčleněna do následujících skupin Přitom ke každému písmenu náleží také jeho případné varianty (počínaje „Á“ přes „Ň“ a konče „Ű“).:
	A B C

D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R 
S T U
V W X Z Y

	Úkoly koordinátora jsou zejména:
	Nalézt spolupracovníky (nejlépe mezi členy, popř. příznivci Konzervaitvní strany, optimálně takovými, kteří ještě nejsou nějak význěmněji zapojeni do činnosti...)

Zajišťovat informovanost spolupracovníků, především o změnách manuálu aktuálním stavu tabulky Přitom ve sloupci „od – do“ jsou data platnosti daného řádku – spolupracovníci se totiž samozřejmě mohou měnit... Nový spolupracovník znamená nový řádek, původní spolupracovník se nemaže, jen se doplní údaj „do“.:
Tabulka 1
Abecední skupina
Spolupracovník
E-mail
Od – do
A B C



D E F



G H I



J K L



M N O



P Q R



S T U



V W X Y Z
(koordinátor)


	Obhospodařovat abecední skupinu „V W X Z Y“.
	Dbá na výměnu zkušeností z činnosti mezi spolupracovníky navzájem.
	Informuje spolupracovníky o změnách manuálu.
	Referuje Předsednictvu o průběhu akce.
	Udržuje tento manuál v aktuálním stavu.


	Každému spolupracovníku je tedy přidělena část abecedy. Tento spolupracovník pak výše uvedeným způsobem vyhledává a oslovuje takové bloggery, jejichž příjmení začíná některým z přidělených písmen.


	Každý spolupracovník si vede záznam o své činnosti ve formě excelovské tabulky Tuto tabulku si zejména předávají mezi sebou „nový“ a „původní“ spolupracovník v rámci případné výměny lidí.:

Tabulka 2
Blogger (jméno)
Adresa blogu
E-mailová adresa (webové rozhraní)
Osloven dne
Reagoval (ANO/NE)
E-mailová adresa zařazena (ANO/NE)
Poznámka








	Pokud se ukáže, že oslovený blogger již v našich adresářích je a/nebo s námi komunikuje, popř. již byl osloven a nemá o kontakt s námi zájem, musí následovat zdvořilá omluva.


	Pokud někdo ze spolupracovníků narazí na bloggera, jehož názory jsou odpovídající, ale jehož písmeno mu nenáleží Počáteční písmeno bloggerova jména není v přidělené části abecedy..., přepošle adresu bloggu příslušnému kolegovi (dle Tabulky 1).


	Bude-li kontakt úspěšný – tedy blogger bude souhlasis se zařazením své adresy do našich adresářů, spolupracovník pošle tuto adresu mailem na „adresy@konzervativnistrana.cz“. K teto adrese bude mít přístup pouze Mluvčí, který bude adresáře udržovat. Na tutéž adresu budou spolupracovníci psát případné změny či přání, aby na některé adresy bylo zasílání našich zpráv zastaveno. Tento krok lze jistě automatizovat...


	Bude zřízena adresa „opinion@konzervativnistrana.cz“, na kterou budou napojeni všichni spolupracovníci v čele s koordinátorem.


	Každý spolupracovník si samozřejmě může nalézt vlastní spolupracovníky...


	Tento manuál je otevřeným materiálem – úpravy, opravy, vylepšení... opírající se o praxi, iniciované týmem spolupracovníků a navržené prostřednictvím Koordinátora se nejen očekávají, ale jsou přímo vítány. Manuál by měl potenciálně odrážet nabytou zkušenost, aby se všichni budoucí spolupracovníci mohli poučit a vyvarovat se opakování stejných chyb. Koordinátor se svým týmem může hned od počátku aktivity zvolit zcela jiný režim – více centralizovaný kdy např. spolupracovníci „jen“ shánějí kontakty a samotné oslovování provádí pouze Koordinátor samotný..., nebo více distribuovaný kdy např. za jednu skupinu abecedy převezme odpovědnost více lidí – pak by např. bylo vhodné, aby byli z jednoho místa a měli možnost vyměňovat si své zkušenosti a debatovat o možných vylepšeních osobně... Také počet spolupracovníků a členění abecedy je třeba chápat pouze jako jednu z možností Celkový počet by však neměl klesnout pod 5.. Všechny změny je nutno následně zapracovat do tohoto manuálu.


	Tento manuál nabývá účinnosti přijetím Předsednictvem Konzervativní strany a jmenováním Koordinátora.



