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Máme rády výzvy a baví nás jim čelit. A proto jsme 12. ročník akce Equal Pay Day uskutečnily 
již podruhé v online formátu - tentokrát hybridně. To nám umožnilo dát větší prostor vystoupit 
úspěšným ženám a mužům, jejichž účast by při "klasickém“ průběhu akce v některých případech 
nebyla možná. Ať už kvůli tomu, že jsou ze zahraničí, nebo velmi pracovně vytížení. 

Celých 7 dní plných inspirace, motivace, sdílení a vzájemné podpory odstartoval v pátek  
26. března a vyvrcholil ve čtvrtek 1. dubna 2021. Zájem o to být u toho byl mezi ženami i muži 
obrovský. Celkem 918 účastnic a účastníků, 39 vystupujících a 60 mentorek, kteří si našli čas  
a věnovali svou pozornost tématu postavení žen ve společnosti a rovných příležitostí, jsou 
toho důkazem.

Kampaň zaměřená na propagaci rovnosti platů byla zahájena v listopadu 2020 a potrvá do 
června 2021. S cílem zajistit publicitu tématu, a potažmo i 12. ročníku Equal Pay Day jsme se 
zaměřily na uzavírání dlouhodobých mediálních partnerství, díky nimž jsme získaly prostor pro 
komunikaci důležitého tématu v prestižních médiích. 

Mediální partneři 12. ročníku Equal Pay Day 2021

Také díky nim se nám podařilo oslovit veřejnost prostřednictvím více jak 50 externích výstupů 
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týkajících se problematiky rovnosti platů a mezd, informací o partnerech, případně přímo  
12. ročníku Equal Pay Day s odkazem na www.equalpayday.cz. 

Stěžejním tématem konference Equal Pay Day je dlouhodobě podpora rovného odměňování 
mužů a žen, postavení žen ve společnosti a představování ženských vzorů . Po celou dobu 
propagační kampaně tak byla tato témata tím nosným, na co jsme prostřednictvím mediálních 
výstupů upozorňovaly.

V rámci kampaně za #rovnéplaty se naše LinkedIn skupina proměnila ve virtuální místo ke 
komunikaci dotazů k rovnému odměňování. Na dotazy odpovídaly expertky systémového 
projektu MPSV ČR, 22 % K ROVNOSTI, hlavní gestorka projektu Lenka Simerská a metodička 
projektu Petra Sofie Haken.

Bannery a tištěná inzerce
Hlavním mottem 12. ročníku je Počítejte s námi. Tento ústřední claim veškeré naší bannerové 
prezentace a inzertních vizuálů se nám dařilo umisťovat u našich mediálních partnerů a dalších 
spolupracujících subjektů.

Bannery jsou stále umístěné volně ke stažení, stejně jako grafika související se speakery a mentor-
kami akce.

Graficky vytvořené podpisy a Canvy využívaly spíkři i mentorky v podpisech svých e-mailů  
i na sociálních sítích jako profilové fotografie. 

Za profesionální vizuální stránku kampaně děkujeme společnosti Wunderman Thompson.

Tištěná inzerce byla publikována v deníku E15 (12. 3. 2021 a 30. 3. 2021), časopisech Moje 
Psychologie (10. 3. 2021), Lawyers & Business (5. 4.2021), INNOVATION (1. 3. 2021 a 5. 4. 2021) 
a Profi HR (31. 3. 2021)

 

http://www.equalpayday.cz
https://www.linkedin.com/groups/4803748/
https://www.equalpayday.cz/mentors/lenka-simerska-5/
https://www.equalpayday.cz/mentors/petra-sofie-haken/
https://www.equalpayday.cz/mentors/petra-sofie-haken/
https://www.equalpayday.cz/mentors/petra-sofie-haken/
https://www.equalpayday.cz/mentors/petra-sofie-haken/
https://drive.google.com/drive/folders/1JgSjm509dAJxt1_1hJur1CF3Drs_swfI
https://drive.google.com/drive/folders/1Mny3Ys24LCTirAFZxVsA8ZlVdba_ck6T?usp=sharing
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Televizní vysílání
V rámci kampaně a hlavního mediálního partnerství s TV NOVA jsme třikrát získaly prostor pro 
prezentaci témat letošního Equal Pay Day 2021 v rámci pořadu Snídaně s Novou. 

Akci zde zastupovaly, ať už online nebo osobně Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22 % 
K ROVNOSTI MPSV, který je odborným partnerem akce, Petra Křivková Svoboda, mentorka 
a moderátorka zpráv TV NOVA, programová ředitelka EPD Jana Černoušková, moderátorka 
akce Marie Petrovová, projektová manažerka Helena Dreiseitlová a moderátorka mentoringu 
Katarína Krajčovičová.
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Tiskové zprávy
Publikované tiskové zprávy se letos týkaly rovného odměňování a Dne rovnosti platů. K jejich 
propagaci jsme využily i tiskové zprávy dalších projektů pořádající organizace Business & 
Professional Women CR, jakým je například Akademie pro podnikatelky AWE. 

TZ: Equal Pay Day 2021: Vzájemná podpora jako klíč ke změně

TZ: Den rovnosti platů letos připadá na středu 10. března

TZ: Equal Pay Day 2021 – Počítejte s námi! 

TZ: Equal Pay Day 2021 – Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně snížil, stále je však na čem pracovat

TZ / Zájem o účast v Academy for Women Entrepreneurs předčil očekávání

TZ: Velvyslanectví USA sponzoruje mezinárodní projekt na podporu podnikání žen AWE 

Informace z tiskových zpráv se staly podklady pro mnohá online i tištěná média.

Zprávy, články a rozhovory v online i tištěných médiích
Stěžejní pozornost při propagaci Equal Pay Day 2021 jsme věnovaly rozšiřování povědomí o akci 
pro veřejnost pomocí mediálních partnerů a spolupracujících organizací. Média se nám dařilo 
zaujmout aktuálními tématy, která rezonovala s obsahem konference i mentoringem. Celkem se 
podařilo umístit přes 50 výstupů.

25. 1. 2021/ b2b-nn.com - Equal Pay Day 2021 - Počítejte s námi

26. 1. 2021/ ostravskoonline.cz - Stanovit si priority je základ pro work-life balance

28. 1. 2021/ ew-nn.com - Equal Pay Day 2021

14. 2. 2021/ pozitivni-zpravy.cz - Rozdíl mezi platy mužů a žen v Česku se snížil. K odstranění 
nerovnosti můžete přispět i vy

https://www.equalpayday.cz/tz-equal-pay-day-2021-vzajemna-podpora-jako-klic-ke-zmene/
https://www.equalpayday.cz/tz-den-rovnosti-platu-letos-pripada-na-stredu-10-brezna/
https://www.equalpayday.cz/equal-pay-day-2021-pocitejte-s-nami/
https://www.equalpayday.cz/tz-rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
https://www.equalpayday.cz/tz-zajem-o-ucast-v-academy-for-women-entrepreneurs-predcil-ocekavani/
https://www.equalpayday.cz/tz-velvyslanectvi-usa-sponzoruje-mezinarodni-projekt-na-podporu-podnikani-zen-awe/
https://www.b2b-nn.com/equal-pay-day-2021-pocitejte-s-nami/
https://www.ostravskoonline.cz/aktuality/stanovit-si-priority-je-zaklad-pro-work-life-balance/
https://www.ew-nn.com/event/equal-pay-day-2021/
https://pozitivni-zpravy.cz/rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-v-cesku-se-snizil-k-odstraneni-nerovnosti-muzete-prispet-i-vy/
https://pozitivni-zpravy.cz/rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-v-cesku-se-snizil-k-odstraneni-nerovnosti-muzete-prispet-i-vy/
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16. 2. 2021/ managerka.cz - Equal Pay Day 2021 – Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně 
snížil, stále je však na čem pracovat

17. 2. 2021/ spolecenskaodpovednost.cz - Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně snížil, 
stále je však na čem pracovat

17. 2. 2021/ blog.foreigners.cz - Czechia Fights Against Inequality Between Women and Men’s 
Wages

21. 2. 2021/ brněnskoonline.cz - Mentoring pomáhá ženám plnit cíle a sny

25. 2. 2021/ e15.cz - 7 dní plných inspirace, motivace a sdílení – to je Equal Pay Day 2021

25. 2. 2021/ ForFemina.cz - Lenka Šťastná: Equal Pay Day – Unikátní konference plná příběhů  
a inspirace

25. 2. 2021/ zlatakoruna.info - Equal Pay Day 2021 – Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně 
snížil, stále je však na čem pracovat

1. 3. 2021/ TN.CZ - Equal Pay Day 2021: Načerpejte energii a inspiraci od úspěšných

8. 3. 2021/ BusinessInfo.cz - Den rovnosti platů letos připadá na 10. března

8. 3. 2021/ spolecenskaodpovednost.cz - Zájem o účast v Academy for Women Entrepreneurs 
předčil očekávání

9. 3. 2021/ managerka.cz - Den rovnosti platů letos připadá na 10. března

9. 3. 2021/ zlatakoruna.info - Zájem o účast v Academy for Women Entrepreneurs předčil 
očekávání

10. 3. 2021/ TN.CZ - Platy podle pohlaví: Ženy pracují 69 dní zadarmo, tvrdí expertky

10. 3. 2021/ e15.cz - Dva měsíce práce "zdarma“? Pro české ženy realita

10. 3. 2021/ ew-nn.com - EPD 2021 – Počítejte s námi

10. 3. 2021/ TNbiz.CZ - Platy podle pohlaví: Ženy pracují 69 dní zadarmo, tvrdí expertky

10. 3. 2021/ blog.foreigners.cz - Gender Pay Gap in Czechia One of the Highest in EU

10. 3. 2021/ zlatakoruna.info - Den rovnosti platů letos připadá na středu 10. března

11. 3. 2021/ praha4online.cz - Leona Schovancová: Interim manažer pomůže s implementací 
změn i řešením krizí

15. 3. 2021/ forme.cz - Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně snížil, stále je však na čem 
pracovat

17. 3. 2021/ nasregion.cz - Česko zaostává za Evropou. Ženy pro stejný plat musejí pracovat o 
69 dní déle než muži

17. 3. 2021/ rossmann.cz - Equal Pay Day 2021: Dámská jízda pro dobrou věc

18. 3. 2021/ ženy.cz - 69 dní práce navíc pro ženy v Česku

18. 3. 2021/ nasregion.cz - Equal Pay Day 2021 – akce plná inspirace, energie a osobností

19. 3. 2021/ profesia.cz - Equal Pay Day 2021: Teambuilding, který funguje

21. 3. 2021/ zlinsko-online.cz - Digitální technologie jako strašák pro ženy?

22. 3. 2021/ nova.cz - Equal Pay Day 2021: Je čas říct to nahlas – Počítejte s námi!

23. 3. 2021/ ženy.cz - Equal Pay Day 2021: Ženy, je to na nás. Musíme se podpořit!

24. 3. 2021/ managerka.cz - Mentoring #ŽenySobě je již tady – nepropásněte tuto příležitost!

24. 3. 2021/ berounonline.cz - Magdalena Davis: Ženy chtějí dobrý život pro své blízké

26. 3. 2021/ codokazemama.sk - 7 dní inšpirácie, inovácií a odvahy

http://www.managerka.cz/equal-pay-day-2021-%e2%80%93-rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
http://www.managerka.cz/equal-pay-day-2021-%e2%80%93-rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
https://blog.foreigners.cz/czechia-fights-against-inequality/
https://blog.foreigners.cz/czechia-fights-against-inequality/
https://www.brnenskoonline.cz/aktuality/mentoring-pomaha-zenam-plnit-cile-a-sny/
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/7-dni-plnych-inspirace-motivace-a-sdileni-to-je-equal-pay-day-2021-1378164
https://www.forfemina.cz/lenka-stastna-equal-pay-day-unikatni-konference-plna-pribehu-a-inspirace/
https://www.forfemina.cz/lenka-stastna-equal-pay-day-unikatni-konference-plna-pribehu-a-inspirace/
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/equal-pay-day-2021-%E2%80%93-rozdil-mezi-platy-muzu-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/equal-pay-day-2021-%E2%80%93-rozdil-mezi-platy-muzu-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat
https://tn.nova.cz/clanek/equal-pay-day-2021-nacerpejte-energii-a-inspiraci-od-uspesnych.html
https://www.businessinfo.cz/clanky/den-rovnosti-platu-letos-pripada-na-10-brezna/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/zajem-o-ucast-v-academy-for-women-entrepreneurs-predcil-ocekavani/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/zajem-o-ucast-v-academy-for-women-entrepreneurs-predcil-ocekavani/
http://www.managerka.cz/den-rovnosti-platu-letos-pripada-na-10-brezna/
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/zajem-o-ucast-v-academy-women-entrepreneurs-predcil-ocekavani
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/zajem-o-ucast-v-academy-women-entrepreneurs-predcil-ocekavani
https://tn.nova.cz/clanek/platy-podle-pohlavi-zeny-pracuji-69-dni-prakticky-zadarmo.html
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/dva-mesice-prace-zdarma-pro-ceske-zeny-realita-1378584
https://www.ew-nn.com/epd-2021-pocitejte-s-nami/
http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/736726
https://tn.nova.cz/clanek/platy-podle-pohlavi-zeny-pracuji-69-dni-prakticky-zadarmo.html
https://blog.foreigners.cz/gender-pay-gap-czechia/
http://www.zlatakoruna.info/zpravy/den-rovnosti-platu-letos-pripada-na-stredu-10-brezna
https://www.praha4online.cz/aktuality/leona-schovancova-interim-manazer-pomuze-s-implementaci-zmen-i-resenim-krizi/
https://www.praha4online.cz/aktuality/leona-schovancova-interim-manazer-pomuze-s-implementaci-zmen-i-resenim-krizi/
https://forme.cz/rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
https://forme.cz/rozdil-mezi-platy-muzu-a-zen-se-mezirocne-snizil-stale-je-vsak-na-cem-pracovat/
https://nasregion.cz/cesko-zaostava-za-evropou-zeny-pro-stejny-plat-museji-pracovat-o-69-dni-dele-nez-muzi-207967/
https://nasregion.cz/cesko-zaostava-za-evropou-zeny-pro-stejny-plat-museji-pracovat-o-69-dni-dele-nez-muzi-207967/
https://www.rossmann.cz/trendy-a-inspirace/equal-pay-day-2021-damska-jizda-pro-dobrou-vec
https://www.zeny.cz/lifestyle/69-dni-prace-navic-pro-zeny-v-cesku-8032.html
https://nasregion.cz/equal-pay-day-2021-akce-plna-inspirace-energie-a-osobnosti-208048/
https://firma.profesia.cz/aktuality/equal-pay-day-2021-teambuilding-ktery-funguje/
https://www.zlinsko-online.cz/aktuality/digitalni-technologie-jako-strasak-pro-zeny-/
https://tv.nova.cz/novinky/clanek/67312-equal-pay-day-2021-je-cas-rict-to-nahlas-pocitejte-s-nami
https://www.zeny.cz/zaujalo-nas/equal-pay-day-2021-zeny-je-to-na-nas-musime-se-podporit-8037.html
http://www.managerka.cz/mentoring-zenysobe-je-jiz-tady-nepropasnete-tuto-prilezitost/
https://www.berounonline.cz/aktuality/magdalena-davis-zeny-chteji-dobry-zivot-pro-sve-blizke/
https://www.codokazemama.sk/zaujalo-nas/7-dni-inspiracie-inovacii-odvahy


publicita Equal Pay Day 2021

Počítejte s námi.

Business & Professional Women CR z.s. pořádá od roku 2010 Equal Pay Day v ČR.   www.equalpayday.cz | www.bpwcr.cz

31. 3. 2021/ zena.aktualne.cz - Ženy čeká bídný výhled. Bez nich by se ale společnost zhroutila, 
říká česká politička

1. 4. 2021/ hrnews.cz/ Equal Pay Day 2021: Vzájemná podpora jako klíč ke změně

5. 4. 2021/ managerka.cz -  Equal Pay Day 2021: Vzájemná podpora jako klíč ke změně

6. 4. 2021/ gastroahotel.cz - Equal Pay Day 2021: Vzájemná podpora jako klíč ke změně

6. 4. 2021/ ew-nn.cz - Jaký byl 12.ročník Equal Pay Day?

březen 2021/ smart-network.cz - 12. ročník konference Equal Pay Day, 26.3 - 1.4.2021, ONLINE

únor 2021/ ict-nn.cz - ICT Network News (str. 18) 

březen 2021/ ict-nn.cz - ICT Network News (str. 18) 

březen 2021/ soutěžmania.cz - Vyhrajte s Bleskem pro ženy 10x vstup na online konferenci 
plnou inspirací pro ženy

březen 2021/ soutěžmania.cz - Společnost Mary Kay je výjimečná

https://zena.aktualne.cz/bez-zen-by-se-spolecnost-mnohokrat-zhroutila-o-plat-se-nerve/r~8f13dce291f611eba22aac1f6b220ee8/
https://zena.aktualne.cz/bez-zen-by-se-spolecnost-mnohokrat-zhroutila-o-plat-se-nerve/r~8f13dce291f611eba22aac1f6b220ee8/
https://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/equal-pay-day-2021-vzajemna-podpora-jako-klic-ke-zmene-id-4007473
http://www.managerka.cz/equal-pay-day-2021-vzajemna-podpora-jako-klic-ke-zmene/
https://gastroahotel.cz/equal-pay-day-2021-vzajemna-podpora-jako-klic-ke-zmene/
https://www.ew-nn.com/jaky-byl-12-rocnik-equal-pay-day-2021/
https://www.smart-network.cz/akce/12-rocnik-konference-equal-pay-day-263-142021-online
https://cz.ict-nn.com/wp-content/uploads/2021/02/ICT-NETWORK-NEWS-2-2021.pdf
https://cz.ict-nn.com/wp-content/uploads/2021/03/ICT-NETWORK-NEWS-3-2021.pdf
https://www.soutezmania.cz/soutez-vyhrajte-s-bleskem-pro-zeny-10x-vstup-na-online-konferenci-plnou-inspiraci-pro-zeny
https://www.soutezmania.cz/soutez-vyhrajte-s-bleskem-pro-zeny-10x-vstup-na-online-konferenci-plnou-inspiraci-pro-zeny
https://www.soutezmania.cz/spolecnost-mary-kay-je-vyjimecna
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Blesk pro ženy - rubrika - Jak si užít týden 
Poradenství a finance (vydavatelství A11) - rubrika STYL

ICT Network News
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Newsletter

Během kampaně jsme rozeslaly 26 newsletterů na různě cílené publikum - VIP, účastníci 
uplynulých ročníků Equal Pay Day, mentorky, speakers, účastníci 12. ročníku konference.

Newslettery zaměřené na širokou databázi pořádající organizace Business & Professional 
Women CR

 
14. 12.2021/ Staňte se součástí jedinečné akce - VSTUPENKY NA EQUAL PAY DAY 2021  
již v prodeji

9. 2. 2021/ Únor nabitý akcemi BPWCR - rezervujte si ČAS

11. 2. 2021/ Zdravíme Vás z Equal Pay Day

17. 2. 2021/ Únor bílý, ženy sílí

25. 2. 2012/ Už jen 5 dní...

3. 3. 2012/ Rozleťte se do světa s BPWCR

9. 3. 2021/ Den rovnosti platů je tady!

18. 3. 2021/ 7 dní plných podpory, inspirace a sdílení startuje už 26. března

24. 3. 2021/ V pátek startujeme...

30. 3. 2021/ #den6 Inspirace z celého světa

14. 4. 2021/ Buďte vidět a slyšet s BPWCR

Newslettery zaměřené na speakerky, speakery a mentorky

11. 2. 2021/ Zdravíme Vás z Equal Pay Day

23. 2. 2021/ UŽ JE TO TADY - Na nic nečekejte a registrujte se k mentorkám EPD 2021

24. 2. 2021/ Vaše členská vstupenka na EPD 2021 - registrujte se

4. 3. 2021/ Vaše vstupenka, VIP setkání a jak se zapojit

18. 3. 2021/ Vítáme Vás na 12. ročníku - Vaše vstupenka a technické informace

19. 3. 2021/ 7 dní a startujeme Instrukce a organizační informace

19. 3. 2021/ 7 dní do akce EPD. Technické informace pro vás

Nejčerstvější zprávy z vysílání, novinky na další den a fresh video teezer na registrované 
účastnice a účastníky: 

25. 3. 2021/ #den1 Počítáte s námi? Zítra začínáme

26. 3. 2021/ #den2 První den úspěšně za námi Co nás čeká zítra?

27. 3. 2021/ #den3 Čas se posouvá o hodinu vpřed - tak hlavně nezaspat!

28. 3. 2021/ #den4 Pondělí s námi bude rozhodně příjemnější než obvykle
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https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=4be4d4f8-1119-11ea-afab-0ac387ba2da6&j=4bbdfc22-8c1f-11eb-8d79-ac1f6ba555ed
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29. 3. 2021/ #den5 Pojďme si popovídat (nejen) o penězích

30. 3. 2021/ #den6 Inspirace z celého světa

31. 3. 2021/ #den7 Jdeme do finále

1. 4. 2021/ 12. ročník Equal Pay Day za námi, ať žije 13. ročník!

Externí rozesílka informací o Equal Pay Day 

IKEA Česká republika rozesláno na více jak 300 tisíc kontaktů v ČR a SR 

Rossmann rozesláno na více jak 200 tisíc kontaktů v ČR a SR

Nordic Chamber of commerce in the Czech republic

Holky z Marketingu, MAM prostor, Gastro & Hotel, Česká ženská lobby, Zlatá koruna, Podnikatelky.
sk, Business for Breakfast, Smart Network, Good Call, Nakopni svůj Marketing a další. 

Sociální sítě

Komunikační kampaň na sociálních sítích probíhá od listopadu 2020 do června 2021. Ke zvýšení 
četnosti příspěvků na všech profilech na sociálních sítích jsme přistoupily na konci února současně 
se spuštěním registrací k mentorkám. Denně jsme na sociálních platformách publikovaly v průměru 
15 příspěvků denně, jejichž prostřednictvím jsme pravidelně oslovovaly více jak 9200 fanoušků 
a followerů.

Sledujte nás na sociálních sítích za #rovnéplaty

Facebook BPWCR 

Facebook EPD

Linkedin BPWCR

Linkedin EPD

Instagram BPWCR

Speciální prostor pro dotazy a vzájemnou komunikaci dlouhodobě poskytuje LinkedIn skupina,  
v níž stále probíhá diskuse k rovnému odměňování mužů a žen s odbornou podporou expertek  
z projektu 22 % K ROVNOSTI. 

https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=4be4d4f8-1119-11ea-afab-0ac387ba2da6&j=29f262b9-90a3-11eb-8d79-ac1f6ba555ed
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https://mailchi.mp/c48a68b3d997/pojte-do-toho-s-nmi?e=b37da1c635
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https://www.facebook.com/bpwcr
https://www.facebook.com/equal.pay.day.czech
https://www.linkedin.com/company/5367683/admin/
https://www.linkedin.com/showcase/6392213/admin/
https://www.instagram.com/bpwcr/
https://www.instagram.com/bpwcr/
https://www.linkedin.com/groups/4803748/
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Obsah, který najdete na sociálních sítích EPD:
 • fakta k tématu rovnosti platů a rovných příležitostí (zejména LinkedIn EPD a Linkedin 

BPWCR)

 • témata a osobnosti 2021 (LinkedIn EPD, Linkedin BPWCR, FB BPWCR, FB EPD)

 • jedinečnou atmosféru a inspiraci (FB BPWCR, FB EPD a Instagram)

 • praktické návody např. jak si zorganizovat čas, abyste akci využily na maximum  
(Facebook BPWCR, Facebook EPD a Instagram BPWCR)

https://www.linkedin.com/showcase/6392213/admin/
https://www.linkedin.com/company/5367683/admin/
https://www.linkedin.com/company/5367683/admin/
https://www.linkedin.com/showcase/6392213/admin/
https://www.linkedin.com/company/5367683/admin/
https://www.facebook.com/bpwcr
https://www.facebook.com/equal.pay.day.czech
https://www.facebook.com/bpwcr
https://www.facebook.com/equal.pay.day.czech
https://www.instagram.com/bpwcr/
https://www.facebook.com/bpwcr
https://www.facebook.com/equal.pay.day.czech
https://www.facebook.com/bpwcr
https://www.instagram.com/bpwcr/
https://www.instagram.com/bpwcr/


publicita Equal Pay Day 2021

Počítejte s námi.

Business & Professional Women CR z.s. pořádá od roku 2010 Equal Pay Day v ČR.   www.equalpayday.cz | www.bpwcr.cz



publicita Equal Pay Day 2021

Počítejte s námi.

Business & Professional Women CR z.s. pořádá od roku 2010 Equal Pay Day v ČR.   www.equalpayday.cz | www.bpwcr.cz



publicita Equal Pay Day 2021

Počítejte s námi.

Business & Professional Women CR z.s. pořádá od roku 2010 Equal Pay Day v ČR.   www.equalpayday.cz | www.bpwcr.cz

Po celou dobu trvání komunikační kampaně jsme denně komunikovaly prostřednictvím tzv. stories 
s cílem zvýšit interakci s publikem / veřejností na FB a Instagramu. Sledující nejvíce zaujaly záběry 
z “místa činu”, tedy pohled do zákulisí konference z Magenta Experience Center a na práci 
našich moderátorů Marie Petrovové a Jana Maška.

O tom, že vzájemná podpora žen funguje, jsme se přesvědčily, když mentorky sdílely medailonky 
svých kolegyň a samy absolvovaly hodiny inspirace. 
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K propagaci témat Equal Pay Day 2021 jsme navázaly spolupráci s uzavřenými facebookovými 
skupinami zaměřenými na podporu žen v podnikání, budování kariéry a osobní růst. Díky nim 
jsme náš obsah doručily dalším více jak 70 tisícům členkám těchto skupin:

Ženský byznys-komunita, Kongres pro ženy, Výjimečné ženy měnící svět, Ženy na volné noze, 
Ženy ženám, Ženy v byznysu, Úspěšné ženy | byznys koučink & mentoring pro podnikatelky ve 
službách, Ženy a kariéra, Matky nebudou sedět v koutě, Kariéra na podpatcích, Čo dokáže mama

https://www.facebook.com/groups/933863533787893/?multi_permalinks=1041495656358013
https://www.facebook.com/groups/kongresprozeny
https://www.facebook.com/groups/vyjimecnezeny
https://www.facebook.com/groups/zenynavolnenoze
https://www.facebook.com/groups/59605375790234
https://www.facebook.com/groups/zenyvbyznysu
https://www.facebook.com/groups/uspesnepodnikatelky/
https://www.facebook.com/groups/uspesnepodnikatelky/
https://www.facebook.com/groups/holkynatrhuprace
https://www.facebook.com/groups/252819058913527
https://www.facebook.com/groups/karieranapodpatcich
https://www.facebook.com/groups/579303782210519
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BPWCR LIVE
K propagaci akce Equal Pay Day přispěl i nový pravidelný formát pořádající organizace Business 
& Professional Women CR - live streaming BPWCR LIVE. Rozhovory NAŽIVO s vybranými hosty 
vedla členka BPWCR, Katarína Krajčovičová.

1. 4. 2021/ Lenka Šťastná, prezidentka veřejně prospěšné organizace Business and Proffesional 
Women CR, zakladatelka konference Equal Pay Day CR

25. 3. 2021 / Charlie Greenberg, spisovatel, dělá firemní show na youtube, fotí a natáčí, personalista. 
Speaker Equal Pay Day 2021

18. 3. 2021/ Lenka Prchalová, Senior National Sales Director Mary Kay, mentorka a speaker Equal 
Pay Day 2019

11. 3. 2021/ Lenka Simerská, socioložka, koučka, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR, speakerka a mentorka Equal Pay Day 2021

4. 3. 2021/ Jana Černoušková, jednatelka, konzultantka, lektorka v JKONCEPT s.r.o., speakerka 
a mentorka Equal Pay Day 2021

25. 2. 2021/ Petra Křivková Svoboda, moderátorka Televizních novin NOVA TV, mentorka

18. 2. 2021/ Bohdana Goliášová, zakladatelka největší české komunity podnikajících tvůrců, autorka 

https://www.facebook.com/bpwcr/videos/448475229737098
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/3791974244229386
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/142415557789410
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/2498859437088515
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/1152961185162916
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/770955233826726
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/260621762246457
https://www.facebook.com/bpwcr/videos/260621762246457
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vzdělávací platformy Tvůrci v praxi a držitelka ocenění Živnostník roku 2019 Jihomoravského 
kraje, mentorka Equal Pay Day 2021 a členka BPWCR: 

11. 2. 2021/ Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby ČEPS a.s., speakerka 
konference Equal Pay Day 2020 

YouTube
S propagací akce pomáhaly aktivně i členky BPWCR, speakerky a mentorky formou videopozvánek 
publikovaných na YouTube kanálu BPWCR.  

Taťána Gregor Brzobohatá, ředitelka nadace Krása pomoci, firemní členka BPWCR

Petra Šebo, expertka na komunikaci, marketing, strategie, mentorka EPD

Julie Válková, hlavní koordinátorka #dobroholek Equal Pay Day 2021 a 2020

Margareta Křížová, byznys mentorka & Zuzana Hanáková, lektorka, terapeutka a koučka v oblasti 
komunikace a vztahů, mentorky EPD

Marie Petrovová & Jan Mašek, moderátoři 12. ročníku Equal Pay Day 2021

Cristina Muntean, zakladatelka Media Education CEE a speakerka, podporovatelka BPWCR

Alena Huberová (pozvánka na konferenci), Trainer and Founder of SHELeads – leadership 
program for female executives, Alena Huberová (pozvánka na mentoring).  

Markéta Fassati, operní pěvkyně a mentorka, Kristýna Štorková, 2. rokem #dobroholka, Marie 
Petrovová (pozvánka na konferenci), moderátorka Equal Pay Day 2021 & Marie Petrovová 
(pozvánka na mentoring), Eliška Vámošová, manažerka Depo Ventures a firemní členka BPWCR, 
Zora Cejnková, scénáristka, režisérka a autorka ceny Česká Leonarda. 

Na stejném YT kanálu najdete také oblíbená videa ze zákulisí prostoru Magenta Experience 
Center od Kataríny Krajčovičové. 

Equal Pay Day 2021 #den1 odstartoval a jedeme dál

Equal Pay Day 2021 #den2

S námi bude pondělí příjemnější #den3 

EPD 2021 #den4  - Připojte se, ať je nás víc

EPD 2021 #den5 - poloplná, nebo poloprázdná? 2 dny netušící energie

EPD 2021 #den6 - Děkujem, že se zapojujete

EPD 2021 #den7 - 12. ročník Equal Pay Day je za námi, ať žije 13. ročník

https://www.facebook.com/bpwcr/videos/171964118034881
https://www.youtube.com/channel/UCRb_1kBWuUG5Equ8GG2Os8w
https://www.youtube.com/watch?v=rWti0JR1kFs&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=j7YpBEQLdEg&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4J9ivdWYv5M&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dJMYf-7dH8g&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2Kxt42cKo1I&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=w2b6HjYNcsg&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hsVLDa_5v_o&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=prPjdikUX4g&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=X--f9LqmZ18&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=46IJnTJrBdk&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=4-kTq7k70Zw&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=4-kTq7k70Zw&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_m_vkEUDKm4&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MhHhxQUMzEM&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ZMoqCig_KHo&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=16
https://bpwcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/leonarda_A5_projekt_2003_2021.pdf
https://www.t-mobile.cz/microsites/magenta-experience/index.html
https://www.t-mobile.cz/microsites/magenta-experience/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=LhYo3bkt34I&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=GxsVakTOO4g&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=4fjsRKy18iU&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=75Cboa4ZU8Y&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=UecI602gADM&list=PLdSwJJlDF5xVtTE3GA25MOhCHI_JdM_hX&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ukm0iK_RNts
https://www.youtube.com/watch?v=dTAISnjxz2M


publicita Equal Pay Day 2021

Počítejte s námi.

Business & Professional Women CR z.s. pořádá od roku 2010 Equal Pay Day v ČR.   www.equalpayday.cz | www.bpwcr.cz

Publicita akce pokračuje prostřednictvím YouTube kanálu až do léta 2021, kdy budou postupně 
zveřejňovány záznamy vystoupení speakerek a speakerů.

Cílem organizace Business & Professional Women CR a akce Equal Pay Day je otevírat témata, 
která jsou v současné době spíše na okraji zájmu společnosti, v netradičním světle, odborně, ale 
přesto srozumitelně, skrze příběhy lidí, kteří se je nebojí sdílet, s příklady dobré české i mezinárodní 
praxe, které fungují. A pokračovat v tom budeme i nadále. Děkujeme a ohlédněme se. 

Už dnes si tak do svých diářů můžete poznamenat “červenou” tužkou termín 13. ročníku Equal 
Pay Day, který nás čeká ve dnech 

8. a 9. 4. 2022

Těšíme se na vás!

 

https://www.youtube.com/channel/UCRb_1kBWuUG5Equ8GG2Os8w

