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Praha,27.5.2015 

 

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

 

navazujeme na naši předcházející komunikaci a posíláme další informace k projektu Daruj krev    

s Českým rozhlasem. Aktivní část projektu bude probíhat v termínu 1. - 22. června. K projektu se 

přidala téměř všechna pracoviště, konkrétně 64 z celkového oslovovaného počtu 68. Děkujeme 

Vám, že také Vaše pracoviště je do projektu aktivně zapojeno. 

 

Aktuálně probíhají následující kroky: 

 

1. aktualizace webových stránek www.darujkrev.rozhlas.cz- aktualizované informace budou 

umístěny nejpozději do 21.5. Součástí webových stránek jsou také videa a další materiály s 

jednotlivými tvářemi (ambasadory) projektu v letošním roce. Celkem jde o 7 tváří (moderátoři, 

reportéři) Českého rozhlasu. Zároveň je součástí webových stránek registrační formulář, který 

zájemce o účast v projektu používá pro získání kontaktních informací na Vaše pracovištěa 

instrukcík dalšímu postupu.  

2. distribuce tiskových materiálů na Vaše pracoviště. V zásilce naleznete vytištěné plakáty a 

letáky k projektu Daruj krev s Českým rozhlasem. Prosíme Vás, zda můžete tyto materiály co 

nejdříve viditelně umístit v prostorách Vašeho zařízení. Tyto materiály Vám budou doručeny v 

tomto týdnu, nejpozději do 22.5. V příloze tohoto mailu naleznete ukázky vizuálů (plakáty a 

leták, který je skládací do formátu čtverce). Letáky lze umístit jednak v prostorách Vašeho 

pracoviště, ale také je lze distribuovat Vašim dárcům, kteří je pak mohou předat dále ve svém 

okolí.  

V případě že by byl letáků nedostatek nebo že by jste věděli, že jich můžete distribuovat více, 

dejte nám prosím vědět, doručíme Vám obratem dotisknutý objem. Dle velikosti pracoviště      

a sídla distribuujeme 150 - 500ks letáků. 

3. distribuce odměn pro dárce v rámci projektu Daruj krev s Českým rozhlasem, konkrétně se 

jedná o silikonový náramek s logem projektu a malý odznak s logem projektu. Prosíme Váso 

předání těchto dárků předat účastníkům projektu (náramek bude mít také svou roli 22.6., kdy 

chystáme koncert pro dárce na Václavském náměstí ve spolupráci s partnerem Mattoni).  

Tyto materiály budou doručeny na Vaše pracoviště do 29.5. Omlouváme se, ale z technických 

důvodů nelze obě zásilky spojit. Vedle těchto dárků platí to, že dárce obdrží také voucher v 

hodnotě 150Kč do e-shopu Českého rozhlasu - www.radioteka.cz 

 

V týdnu od 25.5. bude zahájena komunikační kampaň projektu (hlavní intenzivní část pak od 

1.6.), která bude probíhat napříč stanicemi Českého rozhlasu, v tištěné a online inzerci (např. 

idnes.cz, centrum.cz, aktualne.cz,v časopisech Týden a Instinkt apod.), prostřednictvím 

komunikačních kanálů Všeobecné zdravotní pojišťovny - generálního partnera projektu.  

 

Předem bychom Vás také požádali o pozornost věnovanou identifikaci dárců, kteří budou 

přicházet v rámci projektu. Bude pro Vás připraveno jednoduché a praktické rozhraní na webu, 

kdy dojde pouze ke sdělení informace, zda se registrovaný zájemce také skutečně k odběru 

dostavil. Pokud nebude možné tuto akci provést z Vaší strany nebo Vámi delegovaným 

pracovníkem z technických důvodů provést, dovolal by se Vám po skončení projektu pracovník 

ČRo a tuto informaci by si od Vás zjistil. Odkaz na webovou stránku, kde bude toto připraveno 

Vám přijde ještě v průběhu května. Zároveň dárci budou informováni, aby vždy zmiňovali že 

přicházejí v rámci projektu Daruj krev s Českým rozhlasem. Záchyt, resp. identifikace těchto 

dárců bude důležitá pro celkové vyhodnocení účasti dárců v projektu. 

Informace k projektu Daruj krev 

 

http://www.darujkrev.rozhlas.cz/
http://www.radioteka.cz/


 2 / 2 

 

Český rozhlas je připraven také připravit a dodat další grafické materiály jako např. grafické 

bannery na webové stránky nemocnice, transfúzního oddělení nebo profily sociálních sítí 

(Facebook) nemocnice apod. Bannery vycházejí ze základních vizuálů. V případě této možnosti   

a zájmu nás prosím kontaktujte na darujkrev@rozhlas.cz 

 

 

V příloze naleznete: 

 

— základní vizuál projektu vevariantách Janek Kroupa a Elen Černá 

— ostatní varianty vizuálů si lze stáhnout zde na této adrese: Stáhnout soubory 

 

Zároveň níže na přiložených lincích Vám zasíláme videa s jednotlivými tvářemi projektu. Nejedná 

se o finální varianty, ty budou umístěny v průběhu 21.5. na webwww.darujkrev.rozhlas.cz 

 

- Elen Černá,     http://youtu.be/MJlUQrF-UMo 

- Jana Gulda,     http://youtu.be/EPkgR5d9cqg 

- Janek Kroupa    http://youtu.be/fzmKEAvTr_I 

- Štěpán Pokorný    http://youtu.be/YIaIWpLcjLk 

- Barbora Sedláčková  http://youtu.be/033mmZ4xnGo 

- Monika Brindzáková  http://youtu.be/C9xJ5LE75uY 

- Jonáš Zbořil     http://youtu.be/RFBhZgkJImM 

 

 

 

S dalšími informacemi Vás budeme touto cestou informovat. 

 

Předem děkujeme za spolupráci 

Ing. Kristýna Matoušková 

tel.: 728840220 

e-mail: darujkrev@rozhlas.cz;  

Ing. Jiří Jeřábek 

marketing manager - strategické projekty 

tel.: 739 539 453 

e-mail: darujkrev@rozhlas.cz; jiri.jerabek@rozhlas.cz 
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