
Den, kdy se mám ráda
Tisíce žen v akci aneb word of mouth v praxi



Propojujeme
online a offline Po dvouleté odmlce navazujeme 12. setkáním naší komunity. 

Tedy 3 000 reálných žen v jeden den na jednom místě! 

 



od 2016 pořádáme pravidelné akce na podporu
sebevědomí žen 
cílem je inspirovat, představit nové trendy, bavit
a propojit online aktivity s reálným světem 
hlavními pilíři jsou služby a produkty pro ženy
(kadeřnice, kosmetická ošetření, doplňky
stravy), setkání s odborníky (plastický chirurg,
psycholog) i vystoupení známých umělců
sočástí programu jsou workshopy, přednášky,
ochutnávky, soutěže a zážitková testování 
jak vypadal jeden z posledních ročínků uvidíte
zde

Co to znamená?

https://www.youtube.com/watch?v=qYUjHnQNf0w


Tváře každého setkání jsou reálné ženy z regionu. Ty motivují mnoho dalších, které se aktivně
účastní. Mají chuť testovat, seznamovat se s novinkami, bavit se a inspirovat. Zároveň všechny
zážitky ochotně sdílí na sociálních sítích.

Reálné ženy



Cílová skupina

Podnikatelky a ženy, které mají alespoň 1 dítě, jsou 

v naší komunitě silně  zastoupeny. Často testují, z 80 %

nakupují právě ony a chtějí mít to nejlepší pro svou rodinu. 

 

30 - 45

50+ 
Aktivní ženy, kterým odrostly děti, a tak mají

dostatek času na sebe. Jsou ekonomicky

aktivní, mají chuť poznávat, učit se, rády testují

a nakupují pro vnoučata i svou vlastní potřebu.

Skupina žen do 30 let tvoří 15 % naší komunity. Zajímají se

o nové trendy, původ a kvalitu produktu. 



Sociální sítě a online bannery
Spoty v rádiích
Články v onlinu i tisku
BB a BgB
Venkovní a indoor reklama

Dlouhodobě nás podporují tituly www.bauermedia.cz

a mnoho dalších partnerů.

Podpora eventu



 15-20 workshopů  
 30-40 poradenských koutků  
 50-70 odborníků  
 30-50 prodejních stánků  
 2-3.000 žen  
 10.000 dárků  
 Cca 2 mio celkový zásah kampaní u
mediálních partnerů 

Každý ročník je však výjimečný. Díky partnerům
a naší flexibilitě zprostředkováváme komunitě
každý rok originální zážitek. 

Setkání v
číslech



Ženy rády natáčí, fotí i označují, a tak během

dne vznikne mnoho zážitků/výstupů sdílených

na sociálních sítích.

Mikroinfluencerky
v akci



Testování
Do programu aktivně zahrnujeme 

 ženy a řadu značek

Sampling
Pravidelně rozdáváme tisíce dárků

Zážitky
O ženy se starají odborníci z různých

oblastí,  zároveň probíhají desítky
workshopů a bohatý doprovodný

program 



Soutěže
V přehledném programu s mapou
představujeme řadu slev a výhod.

Během dne probíhá několik soutěží
o hodnotné ceny

Novinky
Společně s partnery představujeme

mnoho značek, produktů 
a novinek na trhu

Ochutnávky
Naše hosty čeká několik ochutnávek

a drobností pro radost



Výhradní postavení loga na materiálech
Možnost aktivního/pasivního zapojení dle priorit
klienta - workshop, stánek, sampling,
ochutnávka, prodej 
Poděkování v rámci programu moderátorem a
možnost rozhovoru na pódiu
Podpora na sociálních sítích

Promo před a na akci

Výstupy na sociálních sítích v komunitě Ženy
s.r.o.
Vybrané aktivity na www.zenysro.cz v
hodonotě do  80 000 Kč - redakční články,
soutěže, bannery, rozhovory, redakční
testování

Promo po akci

Hlavní partner
150 000 Kč



Postavení loga na vybraných materiálech
Možnost aktivního/pasivního zapojení, dle
priorit klienta - workshop, stánek,
sampling, ochutnávka, prodej 

Promo před a na akci

Výstupy na sociálních sítích v komunitě
Ženy s.r.o.
Rozhovor nebo redakční článek na
www.zenysro.cz

Promo po akci

Partner 
75 000 Kč



Promo stánek

Možnost umístění prodejního či poradenského
stánku s vlastním brandigem atd. po celý den, tj. od
cca 8:00 do zavírací doby 
 Umístění loga v mapě s programem.  
 Výstup v podobě předání fotografií k vlastnímu
dalšímu využití 

 Velikost plochy na stánek: 2 x 2 metry 
 Branding, dekoraci a celkově vzhled stánku/stolečku
a potřebné materiály si zajišťuje klient sám

Basic 8 000 Kč
Možnost umístění prodejního či poradenského
stánku s vlastním brandigem po celý den, tj. od
cca 8:00 do zavírací doby 
Promo s pozvánkou ke stánku před akcí na
sociálních sítích a webu Žen s.r.o.
Výstup v podobě fotografií z akce uveřejněných
na zenysro.cz, FB a Instagramu.   

Velikost plochy na stánek: 1 x 1 metr
Branding, dekoraci a celkově vzhled
stánku/stolečku a potřebné materiály si
zajišťuje klient sám

Gold 15 000 Kč



Dokažte ženám, že se díky vašim produktům a službám mohou cítit lépe.
Staňte se partnerem a podpořte Den, kdy se mám ráda!

Olomouc
22. 10. 2022

Plzeň 
podzim 2022

Praha
podzim/zima 2022

Irena Holčáková

irena.holcakova@zenysro.cz
+420 736 125 819

V roce 2022 se vracíme,
přidejte se k nám!

http://www.denkdysemamarada.cz/
mailto:irena.holcakova@zenysro.cz
tel:+420736125819


Den, kdy se mám ráda


