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Přílohy 

Příloha č. 1: Příspěvek na Facebooku České spořitelny aktivující sponzoring 

Colours of Ostrava. 

 

 
 

Zdroj: Česká spořitelna, Facebook účet, 2017. 

 

Příloha č. 2: Mapa ukazující, z jakého místa a v jakém počtu dorazili návštěvníci 

do Prahy, místa konání SIGNAL festivalu.  

 

 
 

Zdroj: O2 Modrý blog, 2016. 
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Příloha č. 3: Mobilní aplikace SIGNAL festivalu se sponzorskými zprávami. 

 

 
 

Zdroj: SIGNAL Festival, mobilní aplikace, 2016. 

 

Příloha č. 4: Virální video na facebookových stránkách Mercedes-Benz 

upozorňující na sponzoring Pražského jara.  

 

 

Zdroj: Mercedes-Benz, Facebook účet, 2017.  
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Příloha č. 5: E-mailový rozhovor s Danielou Hadviždžákovou z firmy Bageterie 

Boulevard z dubna 2017. 

1. Komunikovali jste nějak sponzoring Jednoho světa v letech 2012-2014 na 

stránkách www.bb.cz? Dohledali byste případně, jak tato zmínka vypadala?  

Na komunikaci byla vytvořena individuální microsite, na které jsme komunikovali 

vlastně totéž, co na ostatních vizuálech společně se spoty, které je možné dohledat 

online. 

2. Komunikovali jste nějak sponzoring Jednoho světa v letech 2012-2014 na 

blogu www.bb.cz/bblog? Dohledali byste případně tyto články?  

Nekomunikovali, protože v té době ještě bblog neexistoval. 

3. Dohledali byste někde náhledy nebo přepis stránky www.bagetelizace.cz z roku 

2012?  

Bohužel web ani jeho pozůstatky jsme nedohledali, fungoval ale ve stejné tonalitě 

jako celá kampaň. Web byl postaven zejména na bannerech a spotech. 

4. Na Facebooku jsem našla obrázky letáků z roku 2013, kde se tyto letáky rozdávaly? 

Na pobočkách BB nebo v místě konání festivalu? 

Na pobočkách, v místě konání festivalu a SŠ/VŠ. 

5. Proč jste na Facebooku BB nesdíleli videospoty propagující partnerství s Jedním 

světem? 

V těchto letech jsme ještě Facebook prakticky začali jako firma objevovat a nebyli 

jsme dostatečně orientovaní v možnostech propagace, které nabízel. 

6. Je toto Váš oficiální YouTube účet: 

https://www.youtube.com/channel/UC3uPmxSghl9YZsh86oB23uA? 

Ne, není, náš oficiální YT účet najdete zde: 

https://www.youtube.com/channel/UCPB_6y069L3i_E1QM6ijyaA.  

7. Měli jste i jinou reklamu než CLV po Praze? 

Velkoplošné bannery (Národní, Francouzská). 

8. Jak vypadala kampaň na středních a vysokých školách? 

Na školách se distribuovali letáčky a plakáty. 

http://www.bb.cz/
http://www.bb.cz/bblog
http://www.bagetelizace.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC3uPmxSghl9YZsh86oB23uA
https://www.youtube.com/channel/UCPB_6y069L3i_E1QM6ijyaA
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9. Jak jste sponzoring komunikovali v místě konání festivalu? Zatím jsem našla 

hlasovací lístky (2012) a knížku pracovních příležitostí (2014), ale předpokládám, 

že jste tam měli i rollupy, bannery, plakáty? Zajišťovali jste i nějaké občerstvení? 

Plakáty, CLV, Roll-up bannery, spoty, hlasovací lístky. 

2012 – bagety zdarma 

2013 – za vstupenku bagetu – cena dobrovolná – výtěžek na Člověka v tísni 

2014 – knížka pracovních příležitostí – poukázka na měsíční brigádu v BB. 

Brigádník dostal měsíční plat a stejná částka pak putovala i na nadaci Člověk 

v tísni. 

Občerstvení bylo připraveno v rámci zahajovacího večírku, který byl určený pro 

všechny partnery a sponzory akce. 

Večírek BB se konal každý rok v průběhu akce. Tento večírek byl určen pro naše 

hosty, nikoliv širokou veřejnost. Je však možné, že bylo po BB „pojmenováno“ 

nějaké předávání cen apod. vzhledem k tomu, že jsme byli hlavními partnery.  

Příloha č. 6: Vizuál pro rok 2012. 

 

Zdroj: MarketingSalesMedia, 2013b.  
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Příloha č. 7: Vizuál pro rok 2013. 

 

Zdroj: MediaGuru, 2013. 

 

Příloha č. 8: Vizuál pro rok 2014. 

 

Zdroj: Skriečka, nedatováno. 
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Příloha č. 9: Vizuál informující o možnostech pomoci organizaci Člověk v tísni 

z roku 2013. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 

 

Příloha č. 10: Leták Bageterie Boulevard k festivalu Jeden svět 2013. 

 

Zdroj: Jeden svět, 2013c. 
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Příloha č. 11: Hlasovací lístek rozdávaný na festivalu Jeden Svět v roce 2012. 

 

Zdroj: Novosadová, 2012. 

 

Příloha č. 12: Příspěvek na Facebooku aktivující sponzoring Jednoho světa v roce 

2012. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 
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Příloha č. 13: Příspěvek na Facebooku aktivující sponzoring Jednoho světa v roce 

2013. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 

 

Příloha č. 14: Příspěvek na Facebooku aktivující sponzoring Jednoho světa v roce 

2014. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 
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Příloha č. 15: Fotoalbum na Facebooku s vizuály propagujícími sponzoring 

Jednoho světa v roce 2012. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 

 

Příloha č. 16: Fotoalbum na Facebooku s vizuály propagujícími sponzoring 

Jednoho světa v roce 2013. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 
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Příloha č. 17: Fotoalbum na Facebooku s vizuály propagujícími sponzoring 

Jednoho světa v roce 2014. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 

 

Příloha č. 18: Seznam profilových obrázků Bageterie Boulevard na Facebooku: 4. 

a 7. nejstarší aktivují sponzoring Jednoho světa v letech 2012 a 2013.  

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 
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Příloha č. 19: Úvodní fotka Bageterie Boulevard na Facebooku aktivující 

sponzoring Jednoho světa v roce 2013. 

 

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017. 

 

Příloha č. 20: CLV ve výloze pobočky Bageterie Boulevard. 

 

Zdroj: Jeden svět, 2013c. 
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Příloha č. 21: Informační tabule a polep na pokladně na pobočce Bageterie 

Boulevard. 

 

Zdroj: Joinmusic, 2015. 

 

Příloha č. 22: Kasičky na dobrovolný příspěvek. Lze také vidět polep na pokladně 

a velkoformátový polep stěny v pozadí. 

 

 

Zdroj: Jeden svět, 2013c. 
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Příloha č. 23: Televize nainstalovaná na pobočce Bageterie Boulevard. 

 

Zdroj: Joinmusic, 2015. 

 

Příloha č. 24: Logo Bageterie Boulevard na roll-upu Jednoho světa. 

 

Zdroj: Jeden svět, 2013c. 
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Příloha č. 25: Plakáty Bageterie Boulevard v místě konání Jednoho světa. 

 

Zdroj: Jeden svět, 2013c. 

 

Příloha č. 26: Občerstvení od Bageterie Boulevard v místě konání Jednoho světa. 

 

Zdroj: Jeden svět, 2013c. 

 


