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Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, z.s. 
již 10 let podporuje zapojení žen do rozhodovacích pozic, učí je ekonomické 
samostatnosti, představuje ženské vzory z různých oblastí společenského života 
a podnikání, komunikuje téma rovných příležitostí a rovného odměňování. 

Dvoudenní pracovně zážitková konference se tradičně koná u příležitosti Equal Pay Day (Dne rovnosti 
platů). Konferenci provází 5 měsíční kampaň, ve které veřejnost seznamujeme s vývojem situace ve 
využívání potenciálu žen, v zapojení žen do rozhodovacích pozic,  diskutujeme o příčinách stále 
vysokého rozdílu v odměňování mezi muži a ženami a vysvětlujeme, že spravedlivé zacházení je 
důležitým elementem každé demokratické společnosti. 

V ČR se konference uskutečnila letos již po desáté s rekordní účastí:

•  508  hostů páteční konference
•  311  hostů slavnostní Beefeater Pink afterparty
•  2175  registrací k sobotním speed mentoringovým stolům

Akce se pravidelně účastní vysoce postavené manažerky, podnikatelky i podnikatelé, zaměstnanci 
a zaměstnankyně, převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé z nejrůznějších oborů. 

Složení účastnic/účastníků Equal Pay Day 2019

zaměstnanec/zaměstnankyně

56,6 %

zdroj: Equal Pay Day 2019, www.equalpayday.cz

podnikatel/podnikatelka

33 %

mateřská/rodičovská dov.

4,7 %neziskový sektor

5,7%
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Složení účastnic/účastníků Equal Pay Day 2019

HLAVNÍM TÉMATEM páteční konference byla Firemní kultura v čase změny hodnot, na které 
vystoupilo 30 řečnic a řečníků z ČR i zahraničí. Sobotu vyplnilo přímé sdílení zkušeností s mentorkami 
u kulatých stolů, ke kterým letos přijalo pozvání 65 mentorek. 

Akce se již tradičně těší velkému zájmu médií. Děkujeme mediálním partnerům letošního ročníku.  

Hlavní mediálni partner
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JAKÁ POSELSTVÍ PŘINESLA LETOŠNÍ KONFERENCE?

• v zapojení žen jsme dosáhli řady úspěchů, ale nemůžeme se zastavit tam, kde jsme teď, je před 
námi stále hodně práce

• pojďme pokračovat v našem úsilí o to, aby se v naší společnosti lépe žilo
• spravedlivé zacházení je důležitým elementem tohoto posunu
• kdy jindy, když ne dnes bychom se měli snažit udělat další změny
• kdo jiný, než my bychom měli mít sílu posouvat věci dopředu   
• právě teď je situace na trhu práce i ve společnosti nejvíc otevřená podpoře diverzity, spravedlivého 

zacházení a odměňování
• firemní kultura je to, co může posunout věci dopředu
•  firemní kulturu nelze předepsat, ale vytváří ji každý jednotlivý zaměstnanec tím, jaké hodnoty 

vyznává, jak se chová a jak komunikuje
• každá firma může najít svůj důvod, proč se věnovat tématům diverzity a rovného odměňování 

(zvyšující se role žen nejen v ekonomice, ale i ve spotřebitelském rozhodování)

Společnost, která si to uvědomí dnes, může mít velkou konkurenční výhodu zítra. 

Děkujeme našim partnerům, vystupujícím i účastníkům a účastnicím za podporu 
letošní akce a srdečně Vás zveme na 11. ročník, který se uskuteční 27. a 28. 
BŘEZNA 2020. 

Všechny informace naleznete na www.equalpayday.cz

Za tým Equal Pay Day 

Lenka Šťastná
prezidentka Business & Professional Women CR, z.s.
a zakladatelka Equal Pay Day v ČR

Tel: +420 602 38 38 80, Lenka.Stastna@bpwcr.cz
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

TELEVIZE

Snídaně s Novou
21. 2. 2019 Hosty pořadu Snídaně s Novou byly členky BPWCR, PR manažerka projektu Marie Petrovová 
a mentorka a HR ředitelka TV Nova, Radmila Pinkavová Jirkovská.

8.3.2019 Podruhé ve Snídani s Novou vystoupila 
Lenka Kousková, viceprezidentka BPWCR a 
mentorka projektu EPD 2019 a Lucie Urválková, 
místopředsedkyně představenstva a finanční 
ředitelka pojišťovny UNIQA a také vedoucí panelu 
konference Equal Pay Day.
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ČT24 

15.3.2019 Jana Černoušková, členka BPWCR a programová ředitelka Equal Pay Day 2019 hovořila ve studiu 
ČT24 na téma tzv. Gender Pay Gap, tedy rozdílu v odměňování mezi muži a ženami.

TV Seznam

15.3.2019  V pořadu Den v ekonomice vystoupila Marie Petrovová ambasadorka Equal Pay Day 2019 a 
moderátorka páteční konference. Tématem byl Den rovnosti platů, který letos připadl na 17. března.

FTV PRIMA

17. 3. 2019 živé vysílání FTV Prima
s Janou Černouškovou ke dni platové rovnosti.
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Frekvence 1

Pozvánka na Equal Pay Day 2019 na rádiu F1 na 2 týdny 
Frekvence 1, odvysíláno 10 spotů v období 11. - 22. 3. 2019

https://www.youtube.com/watch?v=0AGj9Zrhx3o
Hitrádio City 93,7 FM 
odvysíláno celkem 46 spotů v období 11. - 22. 3. 2019
Vysílání podpořeno soutěžemi a posty na sociálních sítích.

Videopozvánka od Ivy Lecké, moderátorky Rádia City a 
mentorky Equal Pay Day 2019

https://www.facebook.com/equal.pay.day.czech/videos/2339389332762400/ 

Přehled publicity v jednotlivých médiích:

RÁDIA
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

AUTOBUSOVÉ OBRAZOVKY V ČR

Kampaň na obrazovkách v autobusech MHD ve spolupráci s Inpublic group s.r.o.
V období 1. 3. - 15. 3. 2019
Celkem odvysíláno 276 750 reklamních spotů na 205 obrazovkách v regionech ČR (Hradec Králové, Chomutov, 
Jirkov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Most, Litvínov, Pardubice a Teplice).
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

TIŠTĚNÁ INZERCE

E 15

E 15 ze dne 23. 1. 2019
Zahájení kampaně k Equal Pay Day 2019
Průměrný prodaný náklad: 36 172 ks, čtenost: 71 000 čtenářů

11.3. 2019 Pozvánka na akci
8.4. 2019 Poděkování partnerům po akci
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Moje Psychologie

časopis Moje Psychologie (březen 2019)
Rozhovor s mentorkou Equal Pay Day 2019 a 
EMEA Talent Director at Wunderman Verou Van 
Doninck, pozvánka na akci a inzerát.

BLESK

4. 3. 2019 představení BPWCR a Equal Pay Day a 
problematiky rozdílů ve společnosti, pozvánka 
na akci EPD 2019

11.3. 2019 Rozhovor s Lenkou Šťastnou, 
prezidentkou BPWCR a zakladatelkou Equal Pay 
Day v ČR, pozvánka na akci 

25. 3. 2019 rozhovor s Janou Matouškovou, 
viceprezidentkou BPWCR a mentorkou EPD, 
pozvánka na akci 
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HR PROFI

časopis HR profi, březen 2019
celostránková pozvánka na akci s partnery

KKOSMETIKA A WELLNESS

Kosmetika a Wellness (březen/duben 2019)
celostránková A4 pozvánka na akci
s uvedením partnerů akce 
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

ONLINE MEDIA
články a rozhovory v online médiích

MARIE CLAIRE ONLINE
https://www.marieclaire.cz/srch?phrase=%22equal+pay+day%22

BLESK.CZ
https://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas-nase-
projekty-2019-brezen/599531/zeny-musi-rict-svuj-
nazor-stejne-jako-v-sexu-rika-prezidentka-business-
professional-women-cr-lenka-stastna-62.html

BLESK.CZ
https://www.blesk.cz/clanek/srdce-pro-vas/601057/
jana-matouskova-42-spoluzalozila-business-professional-
women-cr-zeny-berou-mene-nez-muzi-ale-casto-o-tom-
nevedi.html
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E 15
https://www.e15.cz/byznys/jedna-snidane-zdarma-firemni-kulturu-nedela-1356637

Deníky online (po celé ČR)
https://www.praha4online.cz/aktuality/vyjimecny-den-pro-zeny-ktere-hledaji-odpovedi/
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ZENY.CZ
https://www.zeny.cz/motivace-a-kariera/
marie-petrovova-mluvit-pred-lidmi-zvladne-
kazdy-nesmi-ale-podcenit-pripravu-5396.html

ŽENY S.R.O.
https://www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/
lenka-stastna-a-jeji-zeny-v-akci-jiz-podesate

https://www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/
proc-chteji-vysokoskolacky-podnikat

BETY.CZ
https://www.bety.cz/
search?s=equal+pay+day+2019
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MANAGERKA.CZ
http://www.managerka.cz/2-
dny-ktere-zmeni-vase-tydny-
mesice-i-roky/

http://www.managerka.cz/2-dny-ktere-zmeni-vase-tydny-mesice-i-roky/

http://www.managerka.cz/soutezte-o-vstupenky-na-mentoring-day-zeny-sobe-2019/
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ZLATÁKORUNA.INFO
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/vycistete-si-komunikaci-ziskate-vice-zen-do-vedeni

KOSMETIKA-WELLNESS.CZ
https://kosmetika-wellness.
cz/equal-pay-day-klepe-
na-dvere/?fbclid=IwAR0lP_
VSrzuosPmCZTJL-PRsoCog0Eax5ta
LOZXXmLm8NiriYSHmDEbiz6s#mo
re-11576
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GASTROAHOTEL.CZ
https://gastroahotel.cz/rubriky/
zveme-vas-prestizni-konferenci-
equal-pay-day-jiz-desate/

NORD ANGLIA EDUCATION
https://www.nordangliaeducation.com/en/our-schools/aubonne/article/2019/4/18/women-in-leadership-
conference

MEZINÁRODNÍ ČLÁNKY

Všechny články kampaně EPD 2019 najdete také na webových stránkách 
v sekci pro media.
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

BANNERY

BANNER NA PROFESIA.CZ

BANNER NA GASTRO A HOTEL
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

PARTNERSTVÍ NA WEBU

Logo akce s prolinkem na web www.equalpayday.cz u těchto mediálních partnerů a podporovatelů akce. 

WOMEN FOR WOMEN
http://www.women-for-women.cz/

FASHION RETAIL
https://www.fashionretail.cz/

KOSMETIKA A WELLNESS
https://kosmetika-wellness.cz/
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Přehled publicity v jednotlivých médiích:

SOCIÁLNÍ SÍTĚ POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE

Facebookový profil @equalpaydayczech má 3.043 To se mi líbí a 2.983 sledujících. 
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VIDEOPOZVÁNKA TAŤÁNY GREGOR BRZOBOHATÉ NA AKCI 
https://www.facebook.com/watch/?v=2353455011339578

VIDEOPOZVÁNKA BARBORY CHUECOS, ŘEDITELKY MARY KAY CR,SR 
https://www.facebook.com/watch/?v=1996092230698276
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VIDEOPOZVÁNKA LUCIE URVÁLKOVÁ, 
CFO UNIQA A VEDOUCÍ PANELU 
KONFERENCE

VIDEOPOZVÁNKA MIRKY ČEJKOVÉ, 
MENTORKY EQUAL PAY DAY 2019
https://www.facebook.
com/equal.pay.day.czech/
videos/264693664177657/

VIDEOPOZDRAV PRO HOSTY KONFERENCE 
OD TAŤÁNY GREGOR BRZOBOHATÉ
https://www.instagram.com/p/BvlVi1XhlHK/
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LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/bpwcr/

SLEDOVANOST PŘÍSPĚVKŮ NA LINKEDINU 
PODLE PRACOVNÍ FUNKCE:
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INSTAGRAM
https://www.instagram.com/bpwcr/ 

Představení 10 hlavních partnerů, mediálních partnerů, 65 mentorek a 30 spíkrů páteční konference.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCRb_1kBWuUG5Equ8GG2Os8w/featured
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ

EXTERNÍ POZVÁNKY, SDÍLENÍ A SOUTĚŽE

Dosah našich příspěvků jsme organicky navyšovaly díky sociálním sítím našich partnerů, kteří se zapojili do 
kampaně a obsah EPD sdíleli na svých sítích. 

65 mentorek a 30 partnerských firem, mediální partneři a podporovatelé 

Děkujeme za sdílení Mary Kay CR/SR, Profesia, Holky z Marketingu, Clarion Congress Hotel Prague, práce v KONE 
Ústí, Rovná odměna, Czech News Center, Česká Ženská lobby, Zlatá Koruna a mnoho dalších. 
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Dosah sítí je také mezinárodní - BPW International, Nord Anglia Education, dále švýcarská Foundation 
Equal-Salary sdílela příspěvek s pozvánkou na akci. 
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PREZENTACE EPD V ZAHRANIČÍ

UPRISE (projekt Lotyšsko pro mládež) srpen 2018
účastníci z Lotyšska, Maďarska, Itálie, Španělska, Řecka, Polska, ČR a Portugalska.
https://bpwcr.cz/7342-2/

ACTIVATE (tréninkový kurz v Arménii) září 2018
účastníci z Arménie, ČR, Itálie, Řecka, Gruzie, Ukrajina, UK a Portugalsko
https://bpwcr.cz/kurz-activate-v-armenii/
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PREZENTACE V ČR

HR DAYS

NOVOROČNÍ VEČÍREK BPWCR 2019
K zahájení kampaně Equal pay - 16. leden 2019
https://bpwcr.cz/novorocni-vecirek-bpwcr-jednoduse-uzasny/
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Přijměte pozvání na Benefiční

novoroční setkání BPW CR
u příležitosti zahájení kampaně

na 10. ročník Equal Pay Day

16. 1. 2019
Multifunkční centrum Dlabačov

http://mcdlabacov.cz/

zahájení  v 18,00 hodin

Vstupné 690,- a 790,- Kč

welcome drink                 divadelní představení              občerstvení              tombola            networking

smart casual

   
www.bpwcr.cz

Srdečně vás zveme
 na představení

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
se Simonou Stašovou

v hlavní roli.

16. 1. 2019
19:00 hodin
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SOUTĚŽ ASISTENTKA ROKU
https://www.asistentkaroku.cz/

Pozvánka na Equal Pay Day 2019 v pravidelné rozesílce:
Holky z Marketingu
Dark Side
Women for Women
Česká ženská lobby
Nordic Chamber
Úplňkový zpravodaj Magdy Čevelové
Gastro a Hotel a mnoha dalších. 

Děkujeme patnerům za spolupráci.

DIRECT MAILING
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VLASTNÍ MATERIÁLY 

Katalog Equal Pay Day 2019 - v nákladu 600 výtisků, řízená distribuce B2B a B2C.
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Tištěné letáky A4 s logy partnerů - náklad 400 ks, distribuce vlastní (školy, kavárny, nástěnky úřadů + 
lékařů, ad hoc). Tištěné letáky A5 s logama partnerů - náklad 200 ks, distribuce vlastní.

Badge s kabelkou (symbol akce) a logem EPD - distribuce B2C
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Podpisové vzory


