
 

 

 

Příloha č. 1: Vývoj týdenní poslechovosti celoplošných rozhlasových stanic 

 

 
 

 

Příloha č. 2: Vývoj týdenní poslechovosti celoplošných rozhlasových stanic 

 

 
 

Příloha č. 3: Logo Českého rozhlasu                 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Logo Čro Radia Wave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 : Print kampaně Rána na Radiu Wave 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Soutěž na Instagramu Radia Wave o ledvinky 

 

 



 
 

Příloha č. 7: Mobilní aplikace Radia Wave 

 

 
 



 

 

 

Příloha č. 8: Přímý kontakt s fanoušky na Facebooku 

 

 
 

Příloha č. 9: Příspěvek na Instagramu odkazující na web rádia 

 

 
 

        

 

 

 



 

 

 

  Příloha č. 10: Staré logo Evropy 2  

 

                  
 

 Příloha č. 11: Nové logo Evropy 2 

 

 
Příloha č. 12: Print kampaně Držíme ti flek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 13: Billboard kampaně Držíme ti flek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 14: Limitovaná edice plechovky Big Shock s logem Evropy 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 15: Mobilní aplikace Evropy 2 

 

 
 

Příloha č. 16: Soutěž na Facebooku Evropy 2 

 

 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 17: Upoutávka na Instagramu, která odkazuje na YouTube kanál 

 

 
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 18: Instagram Story upozorňující fanoušky na přítomnost hosta ve vysílání toho 

dne 

 

 
 

 



Příloha č. 19: Otázky kladené respondentům v rámci dotazníkového šetření 

 

1) Kolik vám je let? 

 

2) Jaké je vaše pohlaví? 

 

3) Odkud pocházíte? 

 

4) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

5) Co se vám vybaví, když se řekne Radio Wave / Evropa 2? 

 

6) Víte jaký je slogan Radia Wave / Evropy 2? 

 

7) Jak často posloucháte Radio Wave / Evropu 2? 

 

8) Při jaké činnosti a prostřednictvím jakého přehrávače posloucháte Radio Wave / 

Evropu 2? 

 

9) Proč posloucháte Radio Wave / Evropu 2? 

 

10) Proč sledujete Radio Wave / Evropu 2 na Instagramu? 

 

11) Jste fanoušek Radia Wave / Evropy 2 i na Facebooku? Pokud ano, proč? 

 

12) Navštěvujete webové stránky Radia Wave / Evropy 2? Pokud ano, za jakým účelem? 

 

13) Zaregistroval jste v poslední době reklamu na Radio Wave / Evropu 2? Jestli ano, 

jakou? 

 

14) Zaregistroval jste nějakou akci, kterou pořádalo Radio Wave / Evropa 2 nebo se na ní 

podílelo? Popřípadě navštívil/a jste takovou akci? 

 

15) Účastníte se soutěží pořádaných Radiem Wave / Evropou 2, jestli ano tak jakých? 

 

 

Příloha č. 20: Odpovědi respondentů na otázky 

 

Respondenti z Evropy 2 

 
Respondent č. 1 

 

1) 23 
2) Muž 
3) Ústí nad Labem 
4) Střední škola 
5) Hudba a zábava, Leoš Mareš 
6) Maximum muziky 
7) třikrát týdně 



8) Hlavně při řízení 
9) Protože to je zábavné rádio, kde hrají fajn hudbu 
10) Kvůli informacím ze zákulisí 
11) Ne 
12) Ne 
13) Ano, hlavně billboardů 
14) Vím, že jsou na různých festivalech, ale na konkrétní si nevzpomenu 
15) Občas, soutěžím po telefonu, ale ne moc často 

 

Respondent č. 2 

 

1) 19 
2) Muž 
3) Křižany (pozn. autora dotazníku u Liberce) 
4) Studuju střední školu 
5) Vtipní moderátoři a nová hudba 
6) Ne 
7) 2x – 3x týdně 
8) V autě 
9) Jiné rádio mě nebaví 
10) Kvůli soutěžím  
11) Ne 
12) Ne 
13)  Ano, billboardy 
14) Teď si nic nevybavuju 
15) Ne 

 
Respondent č. 3 

 

1) 27 
2) Žena 
3) Praha 
4) Střední odborné učiliště 
5) Taneční hudba a vtipné pořady 
6) Maximum muziky 
7) Téměř každý den 
8) V práci přes internet 
9) Hrajou tam novinky a moderátoři jsou super 
10) Zábavným příspěvkům 
11) Nemám pro to důvod 
12) Ano, hlavně za účelem online přehrávání rádia 
13) Ano, všimla jsem si billboardů 
14) Ano, v minulém roce na Mácháči měli taneční stage 
15) Občas soutěžím pomocí telefonu nebo Instagramu 

 

 

Respondent č. 4 

 



1) 33 
2) Žena 
3) Ostrava 
4) Vysoká škola 
5) Leoš Mareš a Patrik Hezucký,  
6) Maximum muziky 
7) Skoro každý den 
8) Při řízení a doma jen tak 
9) Hlavně kvůli moderátorské dvojici Leoši Marešovi a Patriku Hezuckém 
10) Pro nahlídnutí do soukromí moderátorům  
11) Ano, nevím 
12) Ne 
13) Ano, hlavně billboardy 
14) Ne 
15) Ano, soutěžím přes mobil 
 

Respondent č. 5 

 

1) 20 
2) Muž 
3) Uherské hradiště 
4) Střední škola 
5) Moderní rádio hrající moderní hudbu 
6) Maximum muziky 
7) Třikrát až čtyřikrát do týdne 
8) Při řízení 
9) Kvůli moderní hudbě 
10) Kvůli zábavnému obsahu 
11) Ano, kvůli stejnému důvodu jako u Instagramu 
12) Ne 
13) Ano, billboardy a reklamu na webu 
14) Vím, že akce pořádají, ale nepamatuji si, které 
15) Skoro ne 

 

Respondenti z Radia Wave 

 
Respondent č. 1 

 

1) 22 
2) Žena 
3) Brno 
4) Střední škola – studuji vysokou školu 
5) Stanice zaměřena na alternativní hudbu s kvalitními pořady, Buchty 
6) Děláme vlny 
7) Maximálně třikrát do týdne 
8) Při vaření a cvičení, prostřednictvím webových stránek 
9) Kvůli hudbě a hlavně kvůli pořadu Buchty 



10) Kvůli obsahu na webu, který sdílejí přes IG  
11) Ne, Facebook moc nevyužívám 
12) K poslechu radia, pouštění pořadů z archivu 
13) Ne 
14) Vím, že pořádají hodně koncertů 
15) Ne 

 

Respondent č. 2 

 

1) 25 
2) Muž 
3) Praha 
4) Střední škola – momentálně jsem v zaměstnání 
5) Super hudba a netradiční pořady 
6) Děláme vlny 
7) Přes pracovní týden téměř celý den 
8) Při práci, přes web 
9) Kvůli různorodé hudbě, díky Wavu narazím na dost dobrých songů, taky mají skvělé 

pořady zaměřené na různorodá témata 
10) Ani nevím, asi hlavně kvůli tomu, že sdílí obsah, který si pak dohledám na jejich webu, 

když mě zaujal 
11) Ano, důvod stejný jako u Instagramu 
12) Ano, kvůli poslechu rádia přes webový přehrávač a záznamům podcastů 
13) Ne 
14) Ano, jsem pravidelným návštěvníkem Silent Nights pořádaných Wavem 
15) Příležitostně telefonických soutěží 

 

Respondent č. 3 

 

1) 33 
2) Muž 
3) Ostrava 
4) Vysoká škola – momentálně pracuji 
5) Stanice, která se zaměřuje na československou alternativní hudební scénu a kulturu  
6) Děláme vlny 
7) Cca Třikrát do týdne  
8) Hlavně večer při vaření nebo úklidu, přes web 
9) Baví mě hudba a Wave hraje prostě dobrou muziku 
10) Nejspíš kvůli zveřejňování programu a upoutávkám na pořady/rozhovory 
11) Ano, ze stejného důvodu 
12) Ano kvůli webovému přehrávači rádia 
13) Ne 
14) Ano, hlavně různé koncerty, ale nenavštěvuji je 
15) Ne 

 

Respondent č. 4 

 

1) 19 



2) Žena 
3) Olomouc 
4) Střední – nastupuji na vysokou školu 
5) Indie rock a elektronika, Bourání 
6) Teď si nevzpomenu 
7) Živě maximálně třikrát do týdne, spíš si pouštím pořady přes aplikaci 
8) Při jízdě mhd nebo když jdu pěšky, přes aplikaci v mobilu 
9) Především kvůli pořadům – Bourání a Čelisti 
10) Je to způsob, jak nahlédnout do zákulisí rádia a nepřijít o zajímavý obsah 
11) Ano, kvůli odkazům na články a pořady na webu 
12) Ve většině případů, když se tam prokliknu z Facebooku nebo Instagramu 
13) Ne 
14) Ano, různé koncerty, ale i eventy některých pořadů. U nás v Oloumoci byl koncert 

v klubu Jazz Tibet 
15) Zúčastnila jsem se pár soutěží na Instagramu o merch, bohužel neúspěšně  

 

Respondent č. 5 

 

1) 23 
2) Muž 
3) Praha 
4) Střední škola – studuji vysokou školu 
5) Rádio, které se snaží svým posluchačům přinést novou a ne tolik známou hudbu. 
6) Děláme vlny 
7) Třikrát do týdne 
8) Při jízdě mhd přes aplikaci nebo večer přes web, jen tak k odpočinku 
9) Jedním z mých největších koníčků je hudba a Wave nabízí dost zajímavé playlisty 
10) Vytvářej zajímavý obsah 
11) Ano, hádám, že hlavně kvůli odkazům na jejich web 
12) Ano, při prokliku z FB nebo IG, nebo při přehrání rádia online 
13) Ano, v magazínu Fullmoon 
14) Ano, pravidelně chodím na jejich koncerty, naposledy jsem byl na showcasu 

Czechingu 
15) Účastnil jsem se soutěže o ledvinky na Instagram 

 

 

Příloha č. 21: Základní údaje o respondentech z Instagramu Radia Wave 

 

 Pohlaví Věk Bydliště Vzdělání 

Respondent č. 1 žena 22 Brno studentka vysoké školy 

Respondent č. 2 muž 25 Praha střední škola 

Respondent č. 3 muž 33 Ostrava vysoká škola 

Respondent č. 4 žena 19 Olomouc studentka vysoké školy 

Respondent č. 5 muž 23 Praha student vysoké školy 

 

 

Příloha č. 22: Základní údaje o respondentech z Instagramu Evropy 2 

 



 Pohlaví Věk Bydliště Vzdělání 

Respondent č. 1 muž 23 Ústí nad Labem střední škola 

Respondent č. 2 muž 19 Křižany 

(Liberecký kraj) 

student střední školy 

Respondent č. 3 žena 27 Praha střední odborné učiliště 

Respondent č. 4 žena 33 Ostrava vysoká škola 

Respondent č. 5 muž 20 Uherské Hradiště střední škola 

 

Příloha č. 23: E-mailová komunikace s Brand manažerkou Radia Wave, Eliškou Černou 

 

 

E-mailové konverzace s Eliškou Černou 
 

Co obnáší Tvoje pozice? 

 

Pozice brand managera je na Radiu Wave dlouhodobě hodně spojená s produkcí. Moje práce 

obnáší starost o marketingový rozpočet, přípravu strategie kampaní, realizace všech bodů 

kampaně, dohled nad grafikou i sociálními sítěmi. Dále dramaturgii, promo a produkci všech 

RW eventů a komplet řešení mediálních partnerství. 

 

Jak bys charakterizovala značku - Radio Wave? 

 

Fresh, neústupná, mladě smýšlející, alternativní. 

 

Dalo by se říct, že má Radio Wave jako značka nějakou vizi/misi? 

 

Tohle hodně vychází z naší veřejnoprávnosti, to si načti, co jako veřejnoprávní médium musíme 

plnit ☺. Navíc k naším veřejnoprávním povinnostem bych řekla, že je to vzdělávání mladých 

lidí a to v různých směrech, učení je přemýšlet kriticky a mít zájem o svět. 

 

Jak bys charakterizovala typického posluchače Radia Wave, jestli to nějak jde?  

 

Rozhodně nejde ☺. Naše portfolio je příliš velké na to, abychom měli homogenní skupinu 

posluchačů. Hodně ze široka by to byl člověk 20-35 let s vysokoškolským vzděláním, který žije 

ve velkém městě. 

 

Je potřeba nějak uzpůsobit marketingovou komunikaci tomu, že je Radio Wave digitální 

stanice?  

 

Řekla, že bych, že v konečném důsledku spíš ne. Nebo rozhodně ne formy marketingu, spíš 

obsah. Jinak je to jedno, jaký produkt člověk komunikuje, důležité jsou správně zvolené kanály 

tak, aby zasáhly správnou cílovou skupinu. 

 

Jak bys zhodnotila současnou komunikaci Radia Wave? 

 

Snažíme se přeorientovat většinu naší komunikace do onlinu, přesouváme pozornost na 

Instagram a YouTube. Cílem momentálně je stanici omladit, tedy musíme sledovat chování 

skupiny 18-25 a zkoušíme různé způsoby, jak je zasáhnout. Tady je důležitý říct, že obsah té 

stanice je několikrát důležitější než marketing. Stanice musí produkovat obsah, který bude 



zajímat velké množství mladých lidí, abychom pak já a editor sociálních sítí měli lidem co 

komunikovat. 

 

Jaká byla největší kampaň v roce 2019? Mohla bys ji popsat? 

 

Největší kampaní v roce 2019 byla kampaň na dopolední vysílání Ráno na Radiu Wave. Vznikl 

nový blok ranního vysílání, který běží každý všední den mezi 8 a 11 hodinou a cílem kampaně 

bylo přilákat více posluchačů k živému vysílání. 

Claim pro celou kampaň a i ranní blok on airu jsme zvolili „Skoro dokonalé ráno“. Cílem bylo 

ukázat posluchačům, že i naši moderátoři jsou obyčejní lidé, kteří mají krušné vstávání. 

Videospoty také částečně z této myšlenky vycházely – každá z moderátorských dvojic byla 

natočená před green screenem a potom naklíčovaná do typicky ranních idylických situací 

z video banky. Obsah do online a printová inzerce byl potom vytvořen na základě těchto situací. 

Kampaň probíhala z většiny v online prostředí – na Facebooku, Instagramu a YouTube a dále 

obsahová reklama na Google. Landing page byly dvě – web s živým vysílání a článek na webu 

o Ránu na Radiu Wave. Většina reklam se zobrazovala pouze ve všední dny mezi 8 a 11 – 

člověk se pak proklikem dostal rovnou na vysílání ranního on airu. Reklamy, které běžely 

v ostatní časy potom odkazovaly na článek na webu.   

 

Jaké komunikační aktivity jsou pro Wave nejdůležitější a proč? 

 

Tohle je hodně subjektivní, ale momentálně je to podle mě Facebook a eventy. Já bych ráda, 

aby ten Facebook postupně vystřídal Instagram a YouTube. Důvodem je přítomnost cílové 

skupiny v online prostředí. 

 

Reklamy  - V jakých konkrétních médiích inzerujete a jak? Využíváte venkovní reklamu? Máte 

spoty i v kinech? Probíhá propagace na jiných stanicích Českého Rozhlasu a naopak? Jak u Vás 

probíhá propagace v rámci vlastního vysílání stanice (On-air)? 

 

Tištěnou inzerci kvůli rozpočtu děláme minimálně. Když už tak ve Full Moonu, Respetku, 

občas třeba týdeník Euro nebo Lidové noviny, někdy zavítáme i do lifestylu, třeba Elle. 

V onlinu to občas bývá iHNed nebo Aktuálně. 

Kvůli rozpočtu využíváme venkovní reklamu minimálně, spíše výjimečně.  

Spoty v kinech na některé kampaně máme, v rámci spolupráce s Aerofilms nebo Cinema city. 

Promo v rámci ostatních stanic ČRo vždy záleží na domluvě jednotlivých 

dramaturgů/šéfredaktorů, ale vesměs funguje crosspromo velice dobře, pro nás hlavně s ČRo 

Vltava, ale záleží na projektu. 

Propagace ve vysílání funguje klasicky – na poradě se určí priority a ty potom příslušní lidé 

předají moderátorům, případně do jednotlivých pořadů se to dostává přes jejich dramaturgy. 

 

Socialy –Jaká je pro Vás nejdůležitější sociální síť a proč? Liší se nějak způsob komunikace na 

různých sociálních sítích? 

 

Momentálně je pro nás nejdůležitější Facebook, přináší nám velká čísla posluchačů na web. Jak 

jsem psala už výše, snažíme se teď ale soustředit hodně sil do Instagramu, který teď mezi naší 

cílovou skupinou roste. 

Způsob se samozřejmě liší, vzhledem k tomu, že každá síť má své charakteristiky. To asi 

odpozoruješ spíš sám. Tonalita té komunikace bych ale řekla, že je všude stejná. Nebo se o to 

minimálně snažíme. 

 



Merch – Jaký máte merchandising? Dá se o nějakém Vašem merchandingovém produktu říct, 

že je nejpopulárnější/jde nejvíc na odbyt? Při jaké příležitosti ho mohou posluchači dostat?  

 

Momentálně máme obrandované plátěné tašky, ledvinky, zubní kartáčky, sirky a špunty do uší. 

Na dračku jde všechno a hodně ☺. 

Merch je k rozebrání na každém eventu Radia Wave a pravidelně o merch děláme soutěže na 

sociálních sítích. 

 

Eventy – Pořádáte poměrně dost akcí. Které bys vyzdvihla jako ty nejúspěšnější? V čem 

spočívají a jak probíhají? 

 

Nejúspěšnější jsou pravidelně Narozeniny Radia Wave, ale často třeba i Radio Wave Live 

Sessions nebo nárazové akce (Digitální detox, Kompot song roku) a naše účasti na festivalech 

(Noční scéna Radia Wave na MFDF Ji.hlava). Jak probíhají záleží samozřejmě na charakteru 

akce, cílem je ale vždycky brand awareness a budování image stanice. Druhotným cílem potom 

lidi přitáhnout k poslechu stanice. Doporučuju podívat se třeba na livestream na našem FB 

z akce Czeching minishowcase (26.6.2020), kde uvidíš, jak to probíhalo.  

 

Mediální partnerství – Na jakých akcích se Radio Wave podílí jako mediální partner? Jak 

probíhá propagace rádia na těchto akcích? 

 

Plnění z naší strany je vždy formou odvysílání spotů ve vysílání, zařazení do kulturních tipů, 

soutěže o akreditace a případná redakční podpora v různých podobách. 

Dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme třeba s Metronome festivalem, Luchmeat festivalem, 

Aerofilms, Letní filmovou školou, MFDF Ji.hlava a mnoho dalšími festivaly a projekty či 

venues. Plnění ze strany festivalu vždycky záleží na charakteru akce. Na filmových festivalech 

se jedná třeba o promítnutí našich videospotů před vybranými projekcemi, na hudebních 

festivalech třeba živé vysílání z akce a obecně se snažíme přivážet na tyto akce vlastní program 

– viz debata a Noční scéna Radia Wave na MFDF Ji.hlava, Radio Wave New Stage na 

Metronome festivalu nebo třeba letos koncerty a parties v rámci Letní filmové školy. 

 

Soutěže – V rámci sponzoringu pořádá Radio Wave často soutěže o různé ceny. Zaregistrovali 

jste v poslední době nějakou dlouhodobou soutěž, ve které byla nadprůměrná účast?  

 

Hodně se nám osvědčily soutěže na sociálních sítích o ledvinky, nebo třeba speciální merch ke 

Zkouškovému. Koukni na náš Instagram, snažíme se soutěže dělat tam, abychom lidi na náš IG 

naučili chodit. 

 

 

 

Příloha č. 24: E-mailová komunikace s Advertising manažerem společnosti Active Radio, 

Ctiradem Svobodou 

 

E-mailová konverzace s Ctiradem Svobodou 
 

Co obnáší Vaše pozice? 

Advertising Manager – zodpovědnost za promotion značek společnosti Active Radio.  

 

Jak byste charakterizoval značku – Evropa 2? 

Hudební rádio pro mladé s nejsilnější image mezi rozhlasovými stanicemi. Top moderátoři. 



 

Dalo by se říct, že má Evropa 2 jako značka nějakou vizi/misi? 

E2 chce být nadále nejposlouchanější rozhlasovou stanicí pro mladé v Česku. Trendsetter, 

moderní aspirativní brand, zábavné rádio s nejlepšími moderátory a maxximem muziky. 

 

Jak byste charakterizoval typického posluchače Evropy 2, jestli to nějak jde?  

CS jsou mladí lidé 18-35, core 20-29, mileniálové, žijící ve větších městech. 

 

Jak byste zhodnotil současnou komunikaci Evropy 2? 

Současná komunikace reflektuje aktuální stav trhu, který je poznamenaný důsledky opatření 

proti pandemii covid 19. 

 

Jaká byla největší kampaň v roce 2019? Mohl byste ji popsat? 

Imageová kampaň Držíme Ti flek. Marketingového koncept, který pracuje s myšlenkou, že 

posluchači Evropy 2 jsou součástí úspěšné značky a moderátorské party Evropy 2. Poprvé v 

historii účinkoval v kampani celý tým Evropy 2. Její součástí byl i videoklip s coverem 

písničky Kissing Strangers od DNCE a Nicki Minaj.  

 

Jaké komunikační aktivity jsou pro Evropu 2 nejdůležitější a proč? 

Evropa 2 je dynamický brand, důležitý je aktivní kontakt s posluchačem, interakce. 

Používáme standardní komunikační mix: TV, kino, print, ooh, online s akcentem na socialy. 

Důležitou složkou komunikace je selfpromotion a BTL aktivity, jako mediální partnerství a 

eventy. 

 

Reklamy  - V jakých konkrétních médiích inzerujete a jak? Využíváte venkovní reklamu? 

Máte spoty i v kinech/televizním vysílání? Probíhá propagace na jiných stanicích v rámci 

vašeho mediálního domu a naopak? Jak u Vás probíhá propagace v rámci vlastního vysílání 

stanice (On-air)? 

Spolupracujeme se všemi významnými medii na trhu. Využíváme TV, OOH i obě sítě 

multikin.  

Výběr vhodného media/konkrétního titulu probíhá na základě afinity, obsahu a cílů 

komunikace. Cross-promotio v rámci našeho mediálního domu realizujeme, nikoli však 

v rovině rozhlasových stanic. Z hlediska cílovky jsou to různé produkty.   

 

Socialy – Jaká je pro Vás nejdůležitější sociální síť a proč? Liší se nějak způsob komunikace 

na různých sociálních sítích? 

Facebook a Instagram. Na FB informujeme naše fanoušky o dění, které momentálně hýbe 

světem, a o novinkách ze světa hudby a celebrit. Na IG jim zprostředkujeme kontakt s našimi 

moderátory a pohled do zákulisí rádia. 

 

Merch – Jaký máte merchandising? Dá se o nějakém Vašem merchandisingovém produktu 

říct, že je nejpopulárnější/jde nejvíc na odbyt? Při jaké příležitosti ho mohou posluchači 

dostat?  

Merch realizujeme spíše okrajově v rámci konkrétních eventů (např. Summer camp E2) pro 

účastníky.  

 

Eventy – Pořádáte poměrně dost akcí. Které byste vyzdvihl jako ty nejúspěšnější? V čem 

spočívají a jak probíhají? 

Naše produkční divize NoLimits realizuje širokou škálu eventů se supportem značek z celého 

našeho portfolia, vždy s ohledem na CS, pro kterou je akce určena. Dlouhodobé koncepty E2 



jsou třeba Hudební ceny E2 – zahrnují nominace, hlasování, vyhlášení a afterparty pro 

posluchače - loni ve Foru Karlín s koncertem The Rasmus a Chinaski. Další je třeba Evropa 2 

on tour – taneční live show Evropy 2 v různých venue.   

 

Mediální partnerství–  Na Jakých nejvýraznějších akcích se Evropa 2 podílí jako mediální 

partner? Jak probíhá propagace Evropy 2 na těchto akcích? 

Mediální partnerství E2 mají různou podobu: festivaly, koncerty, kluby, filmy, sport… 

Zpravidla se jedná i o byznys model. Těžko vypíchnout jednu dvě věci. Promo na akcích 

probíhá standardně formou brandingu – bannery, video, audio, případně vlastní program 

(moderátoři/DJs E2).  

 

Soutěže – Zaregistrovali jste v poslední době nějakou dlouhodobou soutěž, ve které byla 

nadprůměrná účast?  

Aktuálně mělo velký ohlas hlasování o podobě a názvu narozeninového piva E2, které bude v 

rámci programu Volba sládků na čepu v září 2020. Velký ohlas má tradičně soutěž Maturiťák 

Evropy 2 pro studenty středních škol o 100tis, kapelu snů nebo moderátory E2 na maturitní 

večírek. 

 

Známé tváře – Ve vašem rádiu působí řada známých osobností. Využíváte nějakým 

způsobem jejich popularity v rámci propagaci stanice? 

Nevyužíváme prvoplánově, spíše organicky. Typicky třeba propojení Evropy 2 a show 

SuperStar přes osobnost moderátora/porotce Leoše Mareše. 

 

 

 

 

 

 

 

 


