Publicitě konference, jejím hlavním tématům a zaměřením, ale i prezentaci
jednotlivým partnerům věnujeme vysokou pozornost. Máme vytvořený unikátní
systém sdílení informací a využíváme širokou síť mediálních partnerů, podporovatelů, ale také členek organizace BPWCR a mentorek. Konference a hlavní téma
se tím dostává do povědomí širokého okruhu lidí.

Kampaň jsme zahájily spoluprací s Hospodářskými novinami v listopadu 2019.
Celá Příloha Hospodářských novin se věnovala rovnému odměňování a obsahovala také
rozhovor s prezidentkou neziskové organizace Business & Professional Women CR z.s.
Na Equal Pay Day odkazovaly citace v několika přiložených článcích.

Od té doby se nám podařilo umístit 81 externích článků a částí článků s problematikou
rovnosti platů, informací o partnerech, případně s odkazem na www.equalpayday.cz.

Komunikace rovného odměňování
Po celou dobu kampaně se věnujeme komunikaci existence rozdílů platů, sdělování více
informací o rovném odměňování, budování povědomí o možnostech, co s problémem dělat.
Naši partneři se hlásí k tomu, že chtějí rozdíl odstranit a díky tomu nás podporují.
●
●
●

společně s odborným partnerem jsme vytvořily velmi kvalitní obsah na webové
podstránce s názvem Equal Pay - Rovnost platů
vytvořily a propagovaly jsme samostatnou grafiku pro tuto problematiku
dále jsme poskytovaly informace získané od odborného partnera, například při
komunikaci na sociálních sítích nebo v různých článcích, např.:
praha11online.cz - Když něco chceme, dokážeme to
ceskebudejoviceonline.cz - Zaostřeno na důchody
tn.cz - Proč ženy berou méne něž muži a 10 způsobů jak s tím přestat
praha5online.cz - Proč byste měli přijít do Clarionu
newsletter Cristiny Muntean
praha9online.cz - Rychlý mentoring je účinný a inspirativní

Bannery
Kampaň Equal Pay Day jsem letos podpořily 10 tématickými bannery. Pro podporu kampaně
a vyšší vizibilitu na sociálních sítích jsme vyrobily soubor grafických materiálů, které
komunikovaly rozdíl platů a celou problematiku s tím spojenou. Tato komunikace probíhala
na našich sociálních sítích Facebook BPWCR a Facebook EPD, LinkedIN BPWCR,
LinkedIN EPD a Instagram.
Bannery je dále možné vidět na stránkách: Profesia.cz, 60 rozdílných webových stránek
Deníků Online skupiny Business MC, Luxus.cz, weby skupiny Averia, Gastro & Hotel
a forme.cz.

Bannery byly volně ke stažení také pro naše menší mediální partnery.

Rádio
Mluvenou pozvánku na akci, jako sadu propagačních spotů v hlavních vysílacích časech
rádia Frekvence 1 jsme odvysílaly v březnu. Díky vývoji situace v ČR pokračuje vysílání
dalších spotů v říjnu a v listopadu 2020.

V den vysílání konference, 27. března, vystoupila Lenka Šťastná v Českém rozhlase Plus,
na téma rovnosti platů.

Televizní vysílání
Snídaně s Novou, 13.3.2020, dva živé vstupy
Marie Petrovová, moderátorka konference a Lenka
Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI,
odborný partner konference
Proběhla anketa TV Nova mezi veřejností, jak vnímají
rozdíly platů.

21.3. 2020, TV Seznam, Lenka Simerská, zástupkyně
odborného partnera konference, projektu 22 % K
ROVNOSTI vystoupila s tématem rozdílu platů.

Téma: Koronavirus může pracujícím matkám pomoci prosadit si práci z domova

Mediální partner BUS TV zařadil spoty s informacemi o konferenci a jejím hlavním tématu na
195 obrazovkách v autobusech jezdících v Hradci Králové, Jablonci, Liberci, Pardubice,
Chomutově, Jirkově, Mostě, Litvínově a Teplicích. Celkem bylo odvysíláno 351 000 spotů.

Tištěná inzerce
●
●
●
●
●
●

E15, dne 12. března,
E15, 30. března,
Profi HR, březen 2020,
Profi HR, květen 2020,
Moje Psychologie, březen 2020,
Gastro & Hotel, vyjde v červnu 2020, kdy se spojí čísla 2 a 3/2020

Rozhovory
Během kampaně se nám podařilo zpracovat a do médií umístit celá řadu zajímavých
rozhovorů, se kterými jsme dále pracovaly na sociálních sítích i webových stránkách.

Zuzana Lošáková, partnerka Mars Czech, Člověk si nemá vybírat mezi rodinou a kariérou
Mounia El Hilali, partnerka a řečnice konference IKEA, Nechtějte být dokonalá, TV Nova
online

Monika Drápalová, módní návrhářka pro Pietro Filipi a řečnice konference, Česká módní
designerka Monika Drápalová, Luxus.cz

Jitka

Lucbauerová,

Ostravskoonline.cz

partnerka

Partners,

Jediná

žena

v

top

managementu,

Jan Vlček a Klára Brachtlová, hlavní mediální partneři TV Nova, Výhody a nevýhody
vedení firmy ve dvou, HR news

Lucie Urválková, partnerka, UNIQA, řečnice a mentorka EPD, Nechte si poradit od těch,
které už to dokázaly, TV Nova online

Lenka Simerská, odborná partnerka 22 % K ROVNOSTI, Rodina má dva příjmy a platové
nerovnosti škodí všem, Heroine

Patricie Rosenbergová, partnerka CCHP, Podporovat Equal Pay day nám dává smysl,

TV Nova online

Marie Petrovová, moderátorka konference, Mluvit před lidmi zvláden každý, nesmí ale
podcenit přípravu, ženy.cz

Kateřina Fišerová, partnerka Smart Emailing a řečnice
konference, Moje Psychologie, Únor 2020, strana 26, tištěné

Soňa Husáková, partnerka Broker Consulting a mentorka,
Ze zaměstnankyně podnikatelkou, Brněnskoonline.cz

Soňa Husáková franšízantka finanční a realitní specialistka
pobočky OK Point, Praha12online

Erika Luszicza, podporovatelka žen podnikatelek na

Mentoringový Den, Když žena podá pomocnou ruku jiné
ženě v byznysu, Praha 3 online

Zuzana Králiková, partnerka Partners a mentorka EPD, Ženy mají velký potenciál být
úspěšné, Plzenskoonline.cz

Jana Patková, mentorka, Být žena mezi muži, Brněnskoonline.cz

Pozvánky na konferenci se nám podařilo zařadit do kalendářů různých webů
2x zeny.cz, Asociace společenské odpovědnosti, Gastro & Hotel, EWNN, Active Radio,
Holky z Marketingu, luxus.cz, forme.cz, Česká ženská lobby
Videopozvánky od osobností Equal Pay Day zpracoval mediální partner MotivP, kde je
najdete na MotivP Talks.

Tiskové zprávy
Naše tiskové zprávy se týkaly nejen dne rovnosti platů, který letos připadl na 13. března, ale
i na konání a zhodnocení konference. 5 tiskových zpráv převzaly další weby a média.
TZ Ženy pomáhají ženám, 27. ledna
TZ Proč považujeme MDŽ stále za důležitý, 5. března
TZ Den Rovnosti platů připadne letos na 13. března, 10. března
TZ Konference Equal Pay Day online a zdarma, 20. března
TZ Risk, který vyšel, 30. Března

Management news.cz, forme.cz, praha8online.cz, praha6online.cz, praha1online.cz
spolecenskaodpovednostfirem.cz, ze které posléze čerpal i server podnikatel.cz,
profairplay.cz, zenysro.cz, praha7online.cz, forme.cz, profesia.cz

Newsletter
Během kampaně jsme rozeslaly 9 newsletterů na různě cílené publikum.
Dopis mentorkám o novém termínu 6.4.2020
Newsletter členkám a firemním členům BPWCR s žádostí o diseminaci dotazníku 3.4.2020
Připomínka konference, 23.3.2020
Oficiální Pozvánka všem na online konferenci, 20.3.2020
Newsletter účastnicím s platnou vstupenkou, 17.3.2020
Newsletter partnerům se stánkem, 12.3.2020
Newsletter Oficiální pozvánka na Equal Pay Day 2020, 3.3.2020
Oznámení otevření registrací k mentorkám, 28.2.2020
Pozvánka na konferenci 22.2.2020

Externí rozesílka informací o Equal Pay Day
Gastro & Hotel – odkaz ZDE
Nadace Krása Pomoci – odkaz ZDE
OHK Most – odkaz ZDE
Newsletter Asociace společenské odpovědnosti – odkaz ZDE
Baby Office – odkaz ZDE
Holky z Marketingu – odkaz ZDE
ICT Networks – odkaz ZDE
Profesia –odkaz ZDE

Mentorky své mentoringy vzájemně doporučují na sociálních sítích

Všeobecné články
Vedle tématických článků a rozhovorů vyšlo i mnoho upozornění na konferenci a článků o
problematice platové nerovnosti.
zeny.cz - Tipy na vánoční dárky
b2b-nn.cz - Konference Equal Pay Day
ew-nn.cz - Konference Equal Pay Day
praha4online.cz - Ženy pomáhají ženám
Společenská odpovědnost firem - Konference Equal Pay Day
praha6online.cz - Nevědomky proti sobě
info-podnikani.cz - Ženy v businessu - Proč ženy berou za stejnou práci méně peněz

forme.cz - Dva dny, které mění týdny, měsíce a roky
ew-nn.cz - Společně, chytře, odpovědně
tn.nova.cz - Dva dny, které mění týdny, měsíce i roky
Zlatá koruna - Přidejte se - Dva nezapomenutelné dny
E15 - 9 důvodů proč být na konci března ve Vysočanech
luxus.cz - 11. ročník konference Equal Pay Day
tn.nova.cz - Udržitelná móda, to znamená nejen skvělá kvalita - jde o víc
forme.cz - Inspirujte se výjimečnou ženou
zenysro.cz - Táťána Brzobohatá tam bude také
modrykonik.cz - Rady nad zlato od zkušených

Podpora sociálních sítí
Mnozí mediální partneři a podporovatelé naše sdělení sdíleli na svých sociálních sítích.
Profesia Online informace | TV NOVA | web rovnaodmena.cz
Clarion Congress Hotel Prague | server Foreigners.cz
A mnoho ambasadorek Equal Pay Day (video o speed mentoringu, videopozvánky, pomoc
s přípravnými vysíláními, propagaci na LinkedIN a Facebooku, v rámci jejich vlastních
newsletterů, nebo doporučení). Využily jsme také referencí z minulých konferencí
a komunikovaly je.

YouTube
Ve chvíli, kdy jsme se rozhodly přejít na online vysílání konference, připravily jsme projekt
s názvem “Co právě teď dělám já”, na kterém se podílely mentorky EPD a členky
organizace. Cílem projektu bylo reagovat rychle na vzniklou situaci a propojit členky
BPWCR, motivovat členky k novým aktivitám, naučit komunitu kolem konference využívat
platformu Zoom, na které byla následně konference vysílána a trénovat interní tým ve
využívání nástroje pro online vysílání. Celý projekt je zdokumentovaný i se záznamy
přenosů na webu i na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=NQpS1ITe6Uw
https://www.youtube.com/watch?v=WLcsAXLuNjc
https://www.youtube.com/watch?v=CMZmgy6_oXg
https://www.youtube.com/watch?v=CS2T0o2JCQI
https://www.youtube.com/watch?v=TWZnD7rpjVg
https://www.youtube.com/watch?v=qqqR8UuwK7g
https://www.youtube.com/watch?v=G3zHk0XYeas
https://www.youtube.com/watch?v=3wtW3_Sm3_s
https://www.youtube.com/watch?v=vmF57cPw2bA

Oficiální kanál YouTube obsahuje celou složku pozvánek, zdravic a inspirativních video
příspěvků k Equal Pay Day, včetně záznamu z Novoročního setkání, kde se kampaň
oficiálně zahajovala.
Lucie Urválková, Markéta Fassati, Taťána Gregor Brzobohatá, Lenka Simerská,
a další na BPWCR kanále

Graficky vytvořené podpisy, které vytvořila agentura Wunderman, a Canvy využívaly spíkři i
mentorky v podpisech svých emailů i na sociálních sítích jako profilové fotografie.

Aplikace společnosti Partners obsahovala program konference, soutěž a zpětnou vazbu
na konferenci.

ZÁVĚREM
V započaté publikační činnosti spojené s osvětou o platové nerovnosti dále
pokračujeme. Naše sociální sítě jsou v pohybu každý den. Díky velké vstřícnosti
našich partnerů, včetně těch mediálních a odborných, prodlužujeme kampaň až do
listopadu 2020. V prosinci 2020 pak zahájíme kampaň novou, k Equal Pay Day 2021.
Přidejte si do svého plánu termín 26. a 27. března 2021.

