DO PRÁCE NA KOLE
NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE
PRO ROK 2019

Co je Do práce
na kole?
Do práce na kole je celorepubliková výzva, v rámci které každý květen motivujeme zaměstnance a firmy, aby si
alespoň na měsíc vyzkoušeli dopravovat se do práce na
kole, pěšky nebo během.

V KVĚTNU 2018
jezdilo, běhalo nebo chodilo do práce v rámci
výzvy Do práce na kole celkem 16 347 lidí
z 30 měst a 1 838 společností.

Výzvu organizuje spolek Auto*Mat, který prosazuje
lepší prostředí pro kvalitní život ve městě skrze
podporu veřejné, pěší i cyklistické dopravu a rozumné
používání aut.
Tyto druhy dopravy jsou k městu a jeho obyvatelům
nejšetrnější. Spolu s efektivním využitím automobilů
jde o způsob, jak předcházet negativním vlivům spojeným s nadměrnou individuální automobilovou dopravou ve městech. Výzva také posiluje vztahy mezi kolegy
na pracovištích.
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Proč se stát
partnerem
Chcete, aby vaši obchodní partneři či zaměstnanci vnímali vaši značku jako ekologičtější, ohleduplnější, férovější
a zároveň plnou energie?
Využijte možnost partnerské nabídky a spojte svou
firemní filozofii s férovou výzvou, do které se zapojují
desetitisíce lidí po celé České republice a další statisíce
v Evropě.
Jezdit na kole je nejen atraktivní, ale i moderní. A nejedná se jen o myšlenku udržitelné mobility ve městech.
Čím dál více zaměstnanců se zajímá o možnost jezdit do
práce na kole a vztah zaměstnavatele k cyklistice se stává jedním z důležitých faktorů při rozhodování při výběru pracoviště.
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Každý rok v květnu vyrazí několik tisíc manažerů,
vědců, lékařů, bankéřů, řemeslníků i studentů po
celé republice do práce na kole nebo pěšky.

STAŇTE SE PARTNEREM AKCE
A OSLOVTE JE VŠECHNY
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Cíle kampaně
Hravou formou přivést více lidí k pravidelnému používání kola, běhu a chůze jako hlavního způsobu pohybu
po městě.

Vývoj počtu
účastníků
Do práce na kole v letech 2011–2018

Ulevit životnímu prostředí našich měst a přispět k tomu,
aby se stala zdravějšími a příjemnějšími k životu.
Inspirovat více zaměstnavatelů k podpoře šetrného způsobu dopravy svých zaměstnanců, a podpořit tak vzrůstající celospolečenský trend bezmotorové cesty do práce.
Aktivně budovat posilování týmového ducha ve firmách.
Zvyšování fyzické kondice týmu i jednotlivců.
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Propagace
Web: dopracenakole.cz: 374 047 návštěv webových
stránek DPNK v průběhu kampaně

Heatmap
Vývoj oblastí v ČR, kde se jezdilo v uvedených letech.

Online/offline reklama: web bannery, PR články,
citylighty, plakáty, letáky, reklama v MHD, Cyklonoviny
ve startovním balíčku
Video: videospoty v kinech sítě Aerofilms a na Youtube
Sociální sítě: Facebook, Twitter, Instagram,
FB dopracenakole: 7 000 fanoušků, FB Auto*Mat: 11 000
fanoušků

2015

2016

2017

2018

Akce: Velká jarní cyklojízda, akce „na triko“, závěrečný
večírek, tisková konference, happeningy…
Rádio: spoty v rádiu v rámci zvoleného partnerství
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Průběh kampaně
Kampaň probíhá od března do června.
Vrchol návštěvnosti je během měsíce května. V tomto
období je tedy pro vás nejvyšší míra propagace u účastníků výzvy.

Návštěvy
300 000
1. 5. 2018 – 31. 5. 2018
Návštěvy: 249 468

150 000

...

duben 2018

květen 2018

Návštěvy

Uživatelé

Zobrazení stránek

Počet stránek na 1 návštěvu

Prům. doba trvání návštěvy

374 047

91 062

1 552 412

4,15

00:03:21

červe...

březen–červen 2018:
374 047 návštěv od 91 000 aktivních uživatelů
zdroj: google analytics
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Druhy partnerství
1

Národní partnerství

2

Partnerství

3

Lokální partnerství

4

Ceny do soutěží

5

Mediální partnerství

150 000 Kč

90 000 Kč

40 000 Kč

dary pro výherce

Ceny jsou uváděny bez dph.
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Národní partnerství
Cena: 150 000 Kč
Společná propagace
Logo Národního partnera s propagačním textem a aktivním prolinkem na úvodní stránce webu Do práce na kole.
Propagace Národního partnera v rámci sociálních sítí Do
práce na kole (Facebook 6x post, Instagram 3x post).
Dominantní reklamní prezentace při akcích pořádaných
v rámci kampaně Do práce na kole.
Zahrnutí loga národního partnera do všech komunikačních kanálů kampaně Do práce na kole (propagace
v e-mailovém newsletteru rozesílaném pravidelně všem
účastníkům, PR článek v Cyklonovinách rozesílaných
společně s tričky ve startovních balíčcích všem účastníkům soutěže).
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AKCE NA MÍRU

Propagace formou unikátní akce jménem partnera
v průběhu kampaně Do práce na kole (např. snídaně
pro cyklisty, kafe na triko, cyklokemp).

STARTOVNÍ BALÍČEK

Logo na obalu každého startovního balíčku.

VEČÍREK/VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Banner, možnost cca 2 minut proslovu v rámci
vyhlášení celonárodní kampaně.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zmínka v tiskových zprávách.

STARTOVNÉ

Zdarma pro až 50 zaměstnanců vaší firmy.
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Partnerství
Cena: 90 000 Kč
Společná propagace
Logo Partnera s aktivním prolinkem na úvodní stránce
webu Do práce na kole.
Propagace Partnera v rámci sociálních sítí Do práce na kole
(Facebook 3x post, Instagram 1x post).
Prezentace Partnera při akcích pořádaných v rámci
kampaně Do práce na kole.
Zahrnutí loga Partnera do všech komunikačních kanálů
kampaně Do práce na kole (propagace v emailovém newsletteru rozesílaném pravidelně všem účastníkům).
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Lokální partnerství
Cena: 40 000 Kč
Vaše logo na všech tiskovinách v jednom ze zapojených
měst – na plakátech, letácích, velkoplošná reklama (v Praze).

Vaše logo na webu www.dopracenakole.cz v sekci daného města.
Reklama v newsletteru: logo v každém newsletteru, který je rozesílaný v rámci daného města (v Praze minimálně 6x v období březen – červen).
Závěrečný večírek/vyhlášení vítězů: banner, jmenovité
poděkování.

Závěrečný večírek/vyhlášení vítězů banner.

Facebook: příspěvek o vaší firmě na Facebook stránce
Do práce na kole.

Tisková zpráva: zmínka v tiskových zprávách

Startovné zdarma pro 10 zaměstnanců vaší firmy.

Startovné zdarma až pro 30 zaměstnanců vaší firmy.
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Ceny do soutěží
Věnujte věcné ceny pro výherce a buďte propagováni:
Na webu: v sekci výhry – popis věcné ceny s fotografií a prolinkem na váš web
V případě zájmu o hmotné plnění lze ceny do soutěže
a propagaci domluvit jako směnu.
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Mediální partnerství
Staňte se mediálním partnerem Do práce na kole
a získáte:
Vaše logo na všech tiskovinách (plakátech, letácích, cyklonovinách…)
Logo v sekci mediální partner na webu
www.dopracenakole.cz
Zmínku v tiskových zprávách
Asistenci při pokrytí akce: dodání exkluzivních novinek
a rozhovorů
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Partneři 2018
Akci podpořili v minulém roce tito partneři na celostátní úrovni:

Generální partner:
GLS

Národní partneři:
Ortlieb, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, CK Kudrna, OP Tiger, Hello bank!

Mediální partneři:
Česká televize, Wavemaker, RunCzech, Dopravní jednička, Aerofilms, Cykloserver, Běhej.com,
VOSTO5, Radio Wave, Kondice, YouRadio, iVelo, Radio 1, Koloproživot, Superlife.

Pojďte do toho s námi!
Více informací:
Mgr. Barbora Císařová
barbora.cisarova@auto‑mat.cz
tel: +420 608 042 836

