
ČESKÁ CENA ZA PUBLIC RELATIONS

PŘIHLÁŠKA do 13. ročníku soutěže

Projekt:
Název projektu:
Inkoust vs. Laser
Koncept: původní
V případě udělení ocenění mám zájem o marketingovou
prezentaci projektu v rámci dalších aktivit APRA (např. na
konferenci PR SUMMIT 2018): Ano
Projekt byl navržen a proveden pro:
Epson

Na projektu se dále podíleli:
Firma/organizace:
Bison & Rose

Přihlašujeme do:
Komunikacní disciplíny:
I.3 Business-to-Business (B2B)
Oborové kategorie:
II.4 Technologie, IT
Komunikacní nástroje:
III.5 Sólokapr/Media placement
Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

Osoba, která projekt do soutěže předkládá:
Jméno: Lucie Brochová
Funkce: Consultant
Firma/organizace: Bison & Rose
Ulice: Ovenecká 9
Město: Praha 7 - Letná
PSČ: 17000
Stát: Česká republika

Kontakt:
Telefon: +420 739 483 442
Fax:
E-mail: lucie.brochova@bisonrose.cz

Seznámil/a jsem se s pravidly a souhlasím s nimi:
Podpis:
Datum:

Fakturační údaje:
Firma/organizace: Bison & Rose
Ulice: Ovenecká 9
Město: Praha 7 - Letná
PSČ: 17000
Stát: Česká republika
IČ: 25660004
DIČ: CZ25660004

Člen APRA: Ano
Partner soutěže: Ne
Nezisková organizace: Ne
Chci vstupenku na slavnostní večer:
Ne
Chci vstupenky na Workshop:
Ne

Podpis:

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím sekretariát APRA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 875 320, e-mail: info@apra.cz.

Strana 1 / 2



ČESKÁ CENA ZA PUBLIC RELATIONS

Stručné shrnutí projektu:
Pro rok 2017 nám byl od společnosti Epson uložen nelehký úkol, a to propagovat v médiích téma „Inkoust vs. Laser“. Tento úkol byl skutečnou výzvou,
jelikož toto téma společností rezonuje již poslední 3 roky a pro novináře tedy není neznámé. Epson však provedl průzkum mezi více než 8000 pracovníky
firem z 21 evropských zemí, aby zjistil, jaký mají přehled o tiskových technologiích. To se ukázalo jako dobře zvolená strategie, protože díky datům z
průzkumu jsme téma opět vytěžili na maximum.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Profilovat společnost Epson jako lídra na poli firemních inkoustových tiskáren a nízkonákladového tisku, připomenout výhody inkoustového tisku a
zároveň přiblížit fakta a mýty, které firmy v souvislosti s tiskem na pracovišti řeší. Cílovou skupinou pro tato sdělení byly především firmy, školy a IT
distributoři.

Strategie:
Komunikační strategii jsme rozdělili do čtyř fází tak, abychom médiím stále přinášeli nové a zajímavé informace a vnesli do „starého“ tématu nový
pohled. V první fázi jsme komunikovali především výsledky průzkumu, a to primárně pomocí sítě LinkedIn, prostřednictvím které jsme i odkazovali na PR
články umístěné na Presspage Epson (stránky, které má společnost Epson vytvořené ryze pro novináře). První fázi jsme podpořili vydáváním krátkých
tiskových zpráv. V druhé fázi jsme z řad klientových zákazníků vytipovali ty, kteří na základě doporučení vyměnili laserové tiskárny za inkoustové a byli s
řešením natolik spokojení, že byli ochotni spolupracovat na případové studii. Připravili jsme tak několik zajímavých příběhů s kvalitními ilustračními
fotografiemi, které jsme médiím úspěšně nabídli. V třetí fázi jsme se zaměřili na rozhovory s předním zástupcem Epson, Marcelem Divínem, Branch Office
Managerem společnosti Epson CZ & SK, prostřednictvím kterého jsme médiím prezentovali, jak se inkoustový tisk na trhu v ČR etabloval a jakých
úspěchů na tomto trhu Epson již dosáhl. Komunikaci uzavírala tisková konference, v rámci níž Epson ohlásil novou řadu byznysových inkoustových
tiskáren.

Nástroje a aktivity
•	Komunikace průzkumu pomocí sítě LinkeDin, Presspage Epson, PR článků a tiskových zpráv.
•	Případové studie
•	Rozhovor se zástupcem společnosti Epson
•	Tisková konference

Výsledky:
V médiích se nám podařilo dosáhnout 55 výstupů. Na tiskovou konferenci se nám i přesto, že jsme zvolili netradičně prostory v hotelovém komplexu
mimo Prahu a novináři na ni tak museli cestovat mikrobusem, dostavilo 25 novinářů z Česka i Slovenska, což byl historicky největší počet novinářů na
tiskové konferenci Epson za uplynulých 5 let. Historicky jsme dosáhli i největšího počtu rozhovorů – Marcela Divína, Branch Office Managera společnosti
Epson CZ & SK, se nám podařilo nabídnout v 7 médiích, což samo o sobě bylo klientem považováno za nevídaný úspěch.

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím sekretariát APRA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 875 320, e-mail: info@apra.cz.
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