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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: Markéta Hellingerová
Firma/organizace: FleishmanHillard

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



LEMUR 2020

Stručné shrnutí projektu:
Lidé jsou dnes přehlceni informacemi; vyvolat v nich silné emoce není snadné. Díky technologiím O2 se nám to podařilo. Oživili jsme vzpomínky na 17.
11. 1989 sbírkou vzkazů demokracii. Ty u příležitosti loňského výročí 30 let svobody promítala Paměť národa na budovách na Národní třídě. Zákazníkům
O2, co byli na místě, jsme zaslali SMS, ve které jsme děkovali těm, jež se revoluce zúčastnili. Technologie také umožnily pozitivní zpětnou vazbu v podobě
velkého počtu účastníků oslav. 

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Kdy v životě dostanete příležitost vyjádřit svůj názor tak, aby ho viděly tisíce lidí? A ještě pokud jde o téma tak důležité, jako je boj za demokracii. 
Od doby pádu komunismu v Česku uběhlo již 30 let. Považujeme za důležité si toto období připomínat, a o to více si vážit svobody. Tuto myšlenku jsme
prostřednictvím vzkazů demokracii chtěli předat co nejširší veřejnosti. Důraz jsme kladli i na mladé lidi, kteří tuto událost nezažili. Proto jsme oslovili
influencera Luke Fry. 

Strategie:
Těm, co si 17. listopad 89 pamatují, co ho zažili na vlastní kůži, i těm, co ještě nebyli na světě, jsme dali šanci, aby se mohli vyjádřit. Jejich vzkazy
demokracii si přečetly tisíce účastníků na velkoformátových projekcích Paměti národa, při nichž se do barev trikolory zahalily budovy na Národní třídě. 
Sběr vzkazů byl součástí dlouhodobého projektu O2 #SvobodaNeníSamozřejmost, kterým jako přední český operátor připomínáme, že bojovat za naši
svobodu je stále nutnost. Na projektu dlouhodobě spolupracujeme s Pamětí národa. 

Nástroje a aktivity
Na webu svobodanenisamozrejmost.cz jsme vytvořili formulář pro sběr vzkazů. Abychom zasáhli co nejvíc lidí, zveřejnili jsme výzvu k zasílání vzkazů na
našich soc. sítích, kde pravidelně oslovujeme stovky tisíc uživatelů.
Vzkazy jsme předali Paměti národa, která je promítala v rámci vzpomínkové akce na Národní třídě. Navíc jsme smskou připomněli listopadové události
těm, kteří se loni v den oslav 17. 11. vyskytli v místě, kde se před 30 lety odehrávaly demonstrace.
Skupinu mileniálů nám pomohla zaktivovat spolupráce s influencerem. 
Účastníkům oslav 17. 11. nacházejících se na místech, kde před lety probíhal převrat, jsme zaslali lokalizační SMS. Tou jsme vzdali hold těm, kteří tu
tehdy protestovali. 
Pomocí analýzy Big Dat ze sítě O2 jsme zjistili, kolik lidí se oslav zúčastnilo a jaké bylo jejich věkové zastoupení.

Výsledky:
Celý projekt jsme díky využití vlastních technologií připravili za 35 000 Kč
Kombinací technologií jsme zasáhli široké spektrum lidí; ty, kteří mohli z pohodlí svého domova poděkovat demokracii, i ty, kteří se aktivně vydali do ulic
a oslavovali na Národní tř. 
Big Data nám pomohla všechno spočítat. Zjistili jsme, že nás bylo 17. listopadu na Národní tř. přes 200 000. 
Naše technologie nám také ukázaly, že počet účastníků oslav byl obrovský a také to, že i mladí lidé jsou ochotni podpořit poctu svobodě osobní účastí.
Projektu se věnovala celonárodní média jako Český Rozhlas, Aktualne.cz nebo Metro. 
Naše příspěvky na soc. sítích zasáhly kolem čtvrt milionu uživatelů.
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