


NABÍDKA PARTNERSTVÍ
Kampaň a konference Equal Pay Day 2022 
téma: Změna? Budoucnost může být jiná 

pořádaná Business & Professional Women CR z.s.

půlroční mediální kampaň za #rovnéplaty
a 13. ročník pracovně zážitkové konference

08. 4. 2022   Konference v Clarion Congress Hotel Prague

09. 4. 2022   Mentoringový den v Clarion Congress Hotel Prague 

10. 4. 2022   Online mentoring pro ženy

www.bpwcr.cz
 inspirace | podpora | propojení



CO JE TO EQUAL PAY DAY

Projekt Equal Pay Day si klade za cíl posilovat ekonomickou bezpečnost žen vyvoláváním odborné 

diskuze firem i veřejnosti nad příčinami stále vysoké platové nerovnosti. Sdílením dobré praxe  

a prezentováním ženských vzorů podporuje rovné postavení žen v práci i ve společnosti. 

Projekt připravuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s., která 

již 12 let vede osvětovou kampaň za #rovnéplaty. Celková hodnota mediální komunikace a výrazný 

mediální přesah vyčíslený za rok 2019 agenturou Wunderman Thompson na 3.500.000 Kč. 

V letech 2020 a 2021 se úspěšně podařilo přenést obsah konference do online prostředí s důvěrou 

většiny partnerů. Zkušenosti promítneme i do roku 2022 pro zvýšení dopadu do celé ČR a zahraničí 

a pro firmy otevřeme možnost zapojit vytížené a těžko dostupné zahraniční spíkry či mentorky.  

Důležité odkazy: 

FOTOGALERIE 
OHLÉDNUTÍ 2020 
PUBLICITA 2020 
KATALOG 2020

OSOBNOSTI 2021  
OHLÉDNUTÍ 2021 
PUBLICITA 2021 
KATALOG 2021

CONGRESS HOTEL
PRAGUE
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PROČ SPOLUPRACOVAT? KREDIBILITA 

Kredibilita a důvěra firem v kvalitní obsah konference a sdělení kampaně. Postupně budovaná 

silná značka (od roku 2010) je stabilní, reaguje na aktuální události, sleduje dlouhodobé cíle a 

kvalitní partnerské vztahy. O vystoupení na akci usilují významné ženy i muži byznysu. 

 + každé/mu vystupující/mu věnujeme osobní péči v podobě odborného poradenství pro vystoupení 

na konferenci, abychom udržely kvalitu a jednotnou linii obsahu

 + osobnosti, které se na EPD představí, se často uplatňují jako ambasadoři/ ambasadorky rovných 

pracovních příležitostí mužů a žen

 + celkem představeno 276 spíkrů a 301 žen v rolích mentorek, průměrná návštěvnost konference 

je více než 518 hostů a 2175 registrací na mentoring (offline) a 918 účastnic na online formátu. 

 
Významní vystupující EPD jsou Věra Jourová (místopředsedkyně EK), státní zástupkyně Lenka 
Bradáčová, Brian Ayiling (GŘ MARs), Libuše Šmuclerová (CNC), Lucie Urválková (místopředsedkyně 
představenstva a CFO pojišťovny Uniqa), Sari Einy Brody (Global Equality IKEA Group), Andrea Gontkovičová 
(director RRP CZ, SK and HU at Philip Morris International, členka představenstva), Paolo Lanzarotti (GŘ Asahi), 
Drahomíra Mandíková (ředitelka firemní komunikace pro Evropu, Asahi), Mounia El Hilali (CEO & CSO IKEA), 
Jana Hanušová (GŘ Essox), Tereza Zavadilová (šéfredaktorka E15), Boyan Neychev (GŘ Bell Group), Ivana 
Tůmová (GŘ Mondeléz), Blanka Matragi (módní návrhářka), Kateřina Bílly Danišová (GŘ Synlab), Jan Vlček a 
Klára Brachtlová (GŘ Nova), Magdalena Vašáryová (politička), Simona Stašová (herečka), Danuše Nerudová 
(rektorka MU Brno), Barbora Chuecos a Edita Szabó (GŘ Mary Kay), Taťána Gregor Brzobohatá (vyslankyně 
v OSN), Simona Kijonková (E-commerce podnikatelka), Irena Storova (ředitelka Súkl), Emma Boishardy (GŘ 
GSK), Miroslava Simova (CEO Jan Becher Pernod Ricard), Jitka Schmiedová (NN pojišťovna), investorka Kateřina 
Zychová, Kateřina Zapletalová (spolumajitelka Moser,a.s.), Flavia Gomez Aragao (Global International Supply 
Chain Head ABInbev), Dagmar Ledererová (ředitelka investiční výstavby, GridServices s.r.o. – člen skupiny 
Innogy), Dita Stejskalová (spolumajitelka Ogilvy), Pavla Gomba (ředitelka Unicef CR), Ivana Šachová (majitelka 

Silex) a mnoho dalších. Děkujeme.

https://bpwcr.cz/mary-kay-12-let/
https://www.equalpayday.cz/osobnosti-2021/
https://www.equalpayday.cz/ohlednuti-2019
https://www.equalpayday.cz/ohlednuti-2020/


PROČ SPOLUPRACOVAT? RŮST 
Každoroční nárůst cílové skupiny - od roku 2010 celkem 18.302 podpořených žen.

Celoroční růst zájmu mediálních partnerů - předkládaná témata jsou vytěžována médii po celý 

rok, rostoucí dosah kampaně (rok 2021 až 52 externích výstupů viz - PUBLICITA) 

Reputace a sledovanost zajišťuje udržitelnost celého projektu. 

 + cílová skupina ženy ve věku 31-49 let, převážně VŠ vzdělání, kariérní ambice

 + významná věrnost účastnic, více než 9200 fanoušků a followerů na soc. sítích

 + nejdelší tradice female mentoringu v ČR

 + komunitní způsob produkce akce zvyšuje její organický dosah

 + na akci se podílí každoročně více než 200 dobrovolnic a dobrovolníků  

 + navazuje celou řadu dalších aktivit (i j iných organizací a firem)

CÍLOVÁ SKUPINA – Základní statistiky
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Celkový počet účastnic překračuje každoročně číslo 1 500.

Každoroční nárůst speakerů a hostů ze zahraničí, stále se zvyšující mezinárodní look konference.

Prestižní a tradiční akce (10 let).

www.equalpayday.cz

KONFERENCE MENTORING DAY

70+ % Účastnic má VŠ vzdělání 70+ % Vysokoškolské vzdělání

80+ % Jsou zaměstnankyně velkých firem 40 % Korporace

20 % Podnikatelky 40 % Podnikatelky

20 % Studentky, ženy na RD

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

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 

PUBLICITA EQUAL PAY DAY 2021 

https://www.equalpayday.cz/wp-content/uploads/2021/05/EPD_2021_PUBLICITA_CJ-1.pdf


CÍLOVÁ SKUPINA – Základní statistiky
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Složení účastnic/účastníků Equal Pay Day 2019 Kde jste se o Equal Pay Day 2019 dozvěděl/a?

www.equalpayday.cz

neziskový sektor
/státní správa

mateřská
/rodičovská dov.

4.7%
5.7%

33%
podnikatel/ka

56.6%
zaměstnanec

/zaměstnankyně

6.8%
sociální
sítě8%

internet

32.5%
e-mailem

15.2%
od mentorky

36.7%
od kamarádky

CÍLOVÁ SKUPINA – Základní statistiky
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Věkové složení hostů Equal Pay Day 2019 Složení hostů Equal Pay Day 2019 dle oboru

10.9%
50 a více let

19.3%
18–30 let 69.8%

31–49 let

5.7%
vzdělávání

4.3%
IT

6.4%
obchod

17.1%
HR

11.8%
finance

10%
marketing

44.6%
ostatní

CÍLOVÁ SKUPINA – Základní statistiky
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Složení účastnic/účastníků Equal Pay Day 2019 Kde jste se o Equal Pay Day 2019 dozvěděl/a?

www.equalpayday.cz
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PROČ SPOLUPRACOVAT? DOPAD A VIZE 

V rámci kampaně představujeme ženské vzory, tzv. role models, které lze stínovat a následovat. 

Ženské osobnosti, které se na EPD představují, se dále uplatňují jako řečnice, což je velmi dobrá 

reference pro rovnoměrné zapojení žen na veřejnosti. 

Konference je vykazovaná Úřadem vlády ČR v každoroční Zprávě o rovnosti žen a mužů jako 

významná aktivita vedoucí k posílení rovnosti platů mužů a žen na národní úrovni a je pravidelně 

prezentována na stránkách Evropské Komise. EPD aktivity české BPW jsou vzorově představovány 

v mezinárodním prostoru BPW International.   

 + Projekt EPD jsme udržely životaschopný i přes nepřízeň pandemie a dvakrát (2020, 2021) jsme 

produkt překlopily do online prostředí v odpovídající kvalitě a rozsahu. Obsah eventů zasáhl 

téměř stejný počet sledujících, intenzivní kampaň zaznamenala růstovou tendenci i mediální 

zájem a cílová skupina se díky online nástrojům dostala z Prahy a velkých měst v ČR a Evropy.

 

 + Podruhé jsme dosáhly uznání projektem 22 % K ROVNOSTI od MPSV jako jediná komplexní  

a specifická konferenční a komunikační platforma s garancí zásahu klíčových cílových skupin.

 + V roce 2021 byl obsah kampaně EPD nominován do finálního short listu soutěže Fenix Content 

Marketing.  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava_o_rovnosti_2019.pdf
https://www.equalpayday.cz/equal-pay-day-2021-v-kostce/
https://www.equalpayday.cz/wp-content/uploads/2021/04/Ohl%C3%A9dnut%C3%AD-EPD-2021.pdf
https://www.equalpayday.cz/wp-content/uploads/2021/05/EPD_2021_PUBLICITA_CJ-1.pdf
https://www.rovnaodmena.cz/clanky
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/06/soutez-fenix-content-marketing-zverejnila-shortlist/


MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ EQUAL PAY DAY 2022
Nabídka partnerství na kampani #počítejteSnámi a konferenci 
Equalpayday v roce 2022

Titulární 
Konference

Titulární 
Mentoringový 

Den

Hlavní / 
Generální

Zlatý Stříbrný Bronzový 

Vybraný den ponese v názvu titul partnera “ “

Strategie kampaně podle individuální dohody s partnerem “ “ “

Oborová exkluzivita na konferenci, omezený počet “ “ “

Možnost konání vlastního průzkumu v rámci kampaně “ “ “ “

Prezentace partnera v rámci kampaně minimálně 16 16 16 12 8 4

Uvedení loga společnosti v inzertních oznamech akce “ “ “ “ “ “

Uvedení loga společnosti na tištěných a online materiálech k akci “ “ “ “ “ “
Uvedení partnera s doporučeným PR textem na samostatném linku na podstránce 
webu equalpayday.cz/partner-2021/ s prolinkem na web partnera “ “ “ “ “ “

Celoroční uvedení loga na homepage webu equalpayday.cz “ “ “ “ “ “

Možnost prezentace programů diverzity v rámci kampaně “ “ “ “ “

Podcast s vybraným hostem v průběhu mediální kampaně “ “ “ “ “

Celostránkový firemní zápis v Katalogu EPD “ “ “ “ “

Uvedení loga partnera ve výroční zprávě BPWCR 2021 “ “ “ “ “ “

Úprava programu podle potřeb partnera “ “ “

Propojení B2B kontaktů “ “ “ “

Představení společnosti vlastním zástupcem během konference “ “ “ “

Video reklama v průběhu konference (online či offline) “ “ “ “

Možnost vkladu dárků či propagačních materiálů do VIP tašek (150ks) “ “ “ “ “

Kontaktní místo na akci offline “ “ “ “ “

Pozice speaker/ka (8.4.2022) “ “ “ “ “

Pozice mentorky (9.4.2022) 3 3 3 2 1 1

Pozice ONLINE mentorky (10.4.2022, možnost zapojení zahraničních osobností) 2 2 2 1 1 1

Projekce loga na reklamních obrazovkách během akce i v online vysílání “ “ “ “ “ “

Vstupenky na Konferenci Equal Pay Day (pátek 8.4.2022) 10 10 10 8 6 4

Vstupenky na Mentoringový Den (sobota 9.4.2022) 30 30 30 20 15 10

Vstupenky na ONLINE mentoring (neděle 10.4.2022) 20 20 20 12 10 8

Poděkování a představení společnosti moderátorkou akce offline “ “ “ “ “ “

Fotodokumentace, videosestřih + filmový záznam na YouTube BPWCR “ “ “ “ “ “
Závěrečná zpráva o akci, Ohlédnutí “ “ “ “ “ “



TITULÁRNÍ / HLAVNÍ PARTNERSTVÍ
Parametry spolupráce domlouváme s každým partnerem individuálně podle aktuálních potřeb. 

Tabulka s nabídkou obsahuje protiplnění, které v rámci akce nabízíme a je možné je modulovat.

V rámci kampaně lze vhodně komunikovat vlastní projekty D&I.

K projektu je možné přistoupit i nákupem vstupenek pro vaše zaměstnance.

 + Mentoringová část akce je velmi vhodná pro aktivizaci žen na/po RD

 + Několik firem kupuje pravidelně vstupenky na mentoring pro studentky/stážistky, se kterými  

v průběhu studia spolupracuje.

 + Propojení žen v týmech pomocí teambuildingu na EPD využily společnosti jako zaměstnanecký 

benefit a motivační nástroj pro posílení týmového ducha a sdílení společných zážitků.

Možnost zapojení zahraničních spíkrů a mentorek. 

Online mentoringový den (10. 4. 2021) nabízí firmám možnost zapojit vytížené a těžko dostupné 

mentorky a spíkry ze zahraničí. 

https://www.equalpayday.cz/co-je-potreba-zmenit-aby-mohlo-vice-zen-plne-vyuzit-svych-schopnosti/
https://www.equalpayday.cz/en/join-the-incredible-program-of-equal-pay-day-2021/


O POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 

Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR z.s. (BPWCR) realizuje od roku 
2010 celoroční vzdělávací projekty, které medializují téma rovného postavení žen ve společnosti 
a představují veřejnosti ženy-expertky, jako stále chybějící ženské vzory. BPWCR také usiluje 
o vyvracení zažitých předsudků a stereotypního myšlení pomocí prezentování best practices firem 
v oblasti D&I. 

BPWCR přináší náměty na projekty a aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žen v rozhodovacích 
pozicích, k většímu využití jejich talentů a současně nabízí velmi efektivní vzdělávání formou speed 
mentoringu.

BPWCR  je součástí nejvlivnější světové organizace žen BPW International, která má poradní status 
v OSN (od roku 1947) i EU (od 1977) a byla iniciátorkou pořádání Equal Pay Day po celém světě  
a je ambasadorkou Empowering Women Principles - projektu ve spolupráci s UN Women. BPW 
působí ve více než 100 zemích světa a navazuje na odkaz Františky Plamínkové, jedné z prvních 
českých členek a zakladatelek z roku 1930. 

Kontaktujte náš tým

Lenka Šťastná       Helena Dreiseitlová
Prezidentka BPWCR & zakladatelka EPD v ČR  Projektová Manažerka 
Lenka.Stastna@bpwcr.cz      Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz
+420 602 383 880      +420 731 970 136  
 

     
Další možnosti spolupráce: titulární partnerství s konferencí Equal Pay Day (www.equalpayday.cz), 
firemní členství v BPWCR, zapojení do projektů organizace (Empowering Women, Academy for Women 
Entrepreneurs with US Embassy Prague, Women Empowering Principles), medializace témat spojených  
s posílením postavení žen, sdílení best practices s firmami, které realizují D&I, prostor pro externí vzdělávání, 
zapojení do všech mentoringových aktivit, mezinárodní spolupráce, networking. www.bpwcr.cz

www.bpwcr.cz
 inspirace | podpora | propojení

https://bpwcr.cz/
https://bpwcr.cz/projekty/
https://www.bpw-international.org/index. php/about-bpw
https://bpwcr.cz/projekty/weps/
http://www.equalpayday.cz/
http://www.bpwcr.cz/

