




















Offline



Outdoor plochy - jaro

Přes 120 velkých reklamních ploch v 

regionech po dobu 1 měsíce

2 krát 190 ploch ve dvou 14 denních 

intervalech napříč Prahou



Instalace ve veřejném 

prostoru

Speciální zrcadlové stěny s vybranými 
komentáři na činnost neziskovek ze 
sociálních sítí

Stěny umístěny na festivalu United 
Islands v Praze a v zahradách Senátu 

Instalaci doprovází tištěný leták 



Takoví jsme na Finále

Propagace kampaně na filmové 
festivalu Finále Plzeň 23. - 29.9. 2021

Kampaňový spot na zahájení, 
zakončení a během festivalu na 
obrazovkách v prostorech konání

Spot Takoví jsme se také objeví v 
listopadu v kinech Aerofilms



Outdoor plochy - podzim

180 reklamních billboardů a 10 CLV 

v regionech po dobu 3 týdnů

Spolupráce na kreativním řešení 

s agenturou Loosers

Kde všude jsme vidět: Brno, Ostrava, České Budějovice, Sokolov, Kutná hora,

Praha, Český těšín, Sokolov, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Olomouc,

Přerov, Trutnov, Prostějov, Kroměříž, Klatovy, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav,

Beroun, Svitavy, Děčín, Zlín



Online



Web 

V současné době evidujeme téměř 

60 000 návštěv webu, nejvíce v 1 den 

6 000 lidí

Průměrná doba návštěvy do konce 

května 2:51 minuty, v červnu průměrně 

minutu

Nejdéle na webu byl uživatel 15 minut

Návštěvy zejména z outdoor ploch



Online  

Facebook, Instagram a Youtube: 

zásah 1 400 000 uživatelů

1 500 000 zobrazení na Google 

Úvodní videospot vidělo přes ¼ milionu lidí



http://www.youtube.com/watch?v=6AEnshsCqVk


http://www.youtube.com/watch?v=HF57Geccb34


Public Relations



Sama doma, ČT cesky.radio.cz radiozurnal.rozhlas.cz



Výhled druhé poloviny kampaně



podzim je vrcholem kampaně gradující 17. listopadu

silná medializace ve spolupráci s ČRo a ČT 

videa: Proč Tě serou neziskovky, Kdo platí ty neziskovky

dokumentární série Když se řekne neziskovka 
9 dílů představující silné příběhy klientů a pracovníků nezisku, první díl ZDE

druhá outdoor vlna napříč republikou (říjen, listopad)

kulatý stůl o budoucnosti nezisku se všemi aktéry

druhé měření STEM a tisková konference o dopadech

Výhled druhé poloviny kampaně

https://www.facebook.com/1483237748591093/videos/1223284771448181
https://www.facebook.com/1483237748591093/videos/1251453231976510


Spot pro Českou televizi

Spot pro Český rozhlas

http://drive.google.com/file/d/1DE5ynnJqTzGlSnm8MkBuF5v0TyXruh0B/view
http://drive.google.com/file/d/1CUL362QXMsms1nk9eh5Yz3aehYn_MnGK/view


Fundraising



abstraktnost/nekonkrétnost

neuchopitelnost neziskového sektoru v. konkrétní činnost 

velmi ambiciózní cíl

problematické pro nadace i ambasády (nemají na to kolonku) 

možnost propojení více zdrojů ke stejnému cíli

základní partner: Česká spořitelna -> dlouholetá spolupráce

obecně se všichni shodnou, že je to třeba 

Získávání financí na kampaň na zvyšování důvěry



Rozpočet v. zásah



celkový plánovaný rozpočet:  5 753 617 Kč

reálný dosavadní spend: 3 830 408 Kč 

barter a mediální spolupráce: 4 až 5 milionu Kč

problematické pro nadace i ambasády (nemají na to kolonku)

odhadovaný počet zásahů: 7 až 12 milionů

(outdoor, videa, média, spoty na ČT a ČRo)

pro splnění cíle: opakovaně zasáhnout milion lidí 

Rozložení rozpočtu









Case study: Koncert pro budoucnost

soukromý sektor: škrty marketingových rozpočtů + obava z covidu

veřejný sektor: škrty kvůli covidu + nedostatek financí

donoři a nadace: hlavně podpora stávajících ohrožených projektů

obecně odklon od podpory občanské společnosti 

výpadek dřívějších zdrojů (soukromé firmy, US Embassy)

horší bartery: inflace, růst platů, složitá ekonomická situace 

crowdfunding, veřejná sbírka: teprve uvidíme, komplikuje covid

Fundraising 2021 - občanská činnost 


