Tisková zpráva
Plzeň, 11. února 2010

Život Plzeňské televizi vdechlo BARTON STUDIO
PLZEŇ – 11. února 2010 se v Měšťanské Besedě konalo slavnostní spuštění internetové Plzeňské televize.
Ambicí nového regionálního videoserveru je stát se online odrazem a zároveň spolutvůrcem života na
Plzeňsku. Originální projekt staví na komplexnosti pohledu na místní dění a na převážně obrazové formě
vyjádření. O náročnou technickou stránku se postarala plzeňská společnost BARTON STUDIO s.r.o. Její
moderní publikační systém CMS Fish 3.0 si poradí s živými videopřenosy a reportážemi i bohatými archivy
videí, filmů a fotografií.
„BARTON STUDIO vítá každou zajímavou příležitost zapojit se do aktivit podporujících rozvoj našeho regionu.
Za dobu naší působnosti v Plzni jsme již vytvořili webové prezentace pro řadu institucí a organizací z oblasti
místního kulturního i společenského života. Plzeňská televize představovala výzvu zejména pro technické
řešení. Důkladně prověřila náš nový redakční systém CMS Fish 3.0. Hlavní zatěžkávací test přijde ale až
s náporem uživatelů. Těšíme se, že bude pořádný, protože v Plzeňské televizi je na co se dívat,“ uvedl za
BARTON STUDIO technický ředitel Petr Bechyně.
Vlastní představu o nabídce, zaměření a specifikách Plzeňské televize si nejlépe uděláte přímo na
www.plzenskatelevize.cz. Zajímáte-li se o dění v regionu, určitě byste si tuto adresu měli přidat do oblíbených
položek.

Plzeňská společnost BARTON STUDIO poskytuje profesionální služby v oblasti webdesignu a internetového
marketingu včetně analýz a odborného poradenství. Její webové prezentace a e-shopy na míru charakterizuje
kvalitní zdrojový kód, důraz na použitelnost, účinná optimalizace a jednoduchá aktualizace pomocí vlastního
redakčního systému CMS Fish 3.0. Umisťují se na předních pozicích ve vyhledávačích, dokážou přivést a oslovit
nové zákazníky i zprostředkovat výnosné obchody.
V současnosti BARTON STUDIO dokončuje další významné plzeňské projekty, z nichž asi největší očekávání
vzbuzuje nový web FC Viktoria Plzeň. Více se dozvíte na stránkách www.bartonstudio.cz.
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