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Idea akce 
 
Cílem  edukativní roadshow je poskytnout veřejnosti odlehčenou a interaktivní formou 
informace o recyklaci elektrospotřebičů, zpětném odběru a kolektivním systému 
Elektrowin. Koncept pracuje s využitím partnerství s lokálními muzeji v regionech, kde 
Elektrowin zajišťuje zpětný odběr. 
 
 
Z tohoto spojení získává návštěvník muzea a účastník našeho roadshow tyto 
výhody 

- Zvýhodněné vstupné do muzea 
- Možnost odevzdat nepotřebný elektrospotřebič 
- Drobný dárek za účast v kvízu 
- Stylizovanou fotografii/časopis 
- Zajímavý obsah pro sdílení na sociálních sítích 
- Informace o recyklaci 

 
 
Pozvánka na akci 
 

Hodí se váš starý elektrospotřebič už jen do muzea? Přineste ho 
do našeho RECYKLATORIA a zbavte se ho. A my vás ještě 
odměníme. 
 
 
 
Pojetí promotion 
 

Celé promo pojmeme jako mobilní muzeum elektrospotřebičů a recyklace, které s 
nadsázkou ukazuje historii recyklace a historii elektrospotřebičů 

 

 tehdy a dnes 

 výstavka od valchy až k pračce 

 od kotlíku na ohněm až po rychlovarnou konvici 

 od kosy až po sekačku na trávu 

 zábavné srovnání dnešních spotřebičů a jejich předchůdců 
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KLÍČOVÝ VIZUÁL ROADSHOW 
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PRŮBĚH VZOROVÉ PROMOAKCE: 
 

 
ČTVRTEK 

- V odpoledních hodinách se team sejde agenturního skladu, naloží auta a 
odjíždějí do lokace, kde již mají zajištěno ubytování 
 
 

PÁTEK  
cca 8.00 (popř. dle nejpozději hodinu před otevírací dobou muzea) 
- Příjezd teamu, rozmístění promoplace 

 
Po celou provozní dobu  
- aktivní promo, oslovování návštěvníků i kolemjdoucích 
- Drobné soutěže, dárky (viz samostaná nabídka) 
- Zpětný odběr spotřebičů 
 

o Kdo donese spotřebič, získá: 
 Slevu na vstup do muzea 
 Bude vyfotografován před fotostěnou se svým starým 

spotřebičem: 
 Při odchodu z muzea, bude mít u teamu připravenu 

svoji fotografii HRDINA ŽELEZNÉHO TÝDNE 
 Var. U vybraných lokalit časopis s titulní stranou 

„HRDINA ŽELEZNÉHO TÝDNE“ 
 Po akci budou vždy všechny fotky nahrány na FB 
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Cca 18.00 (popř. dle provozní doby muzea) 
- ukončení akce, promoplace zůstává stát,hlídání přes noc zajistí bezpečnostní 

agentura 
 
 
SOBOTA 

- ráno – převzetí promomísta od bezpečnostní agentury 
- po celou otevírací dobu muzea aktivní promo – viz pátek 

 
 

 
NEDĚLE 

- ráno – převzetí promomísta od bezpečnostní agentury 
- po celou otevírací dobu muzea aktivní promo – viz pátek 
- Po zkončení pracovní doby – balení, odjezd do Brna, vyložení aut do skladu 
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FOTOPOINT 
- Na akci bude použit fotopoint ve dvou režimech: 

 
- ČASOPIS: 

o tento režim jen v prémiových lokacích (každý týden na jednom místě) 
o zajištuje profesionální fotograf/ grafik 

 nafotí účastníka s jeho doneseným spotřebičem před 
fotostěnou 

 Fotografii v PC“naklíčuje“ do předem připraveného vizuálu  
 Titulní stránku vytiskne, zkompletuje s již předpřipraveným 

obsahem časopisu a následně předá účastníku akce 
 Fotografie účastníka je též odeslána do agentury, kde je 

zpracována a následně vystavena na FB 
 

 
- FOTOGRAFIE HRDINA ŽELEZNÉHO TÝDNE 

o tento režim ve všech lokalitách, kde není režim „Časopis“ 
o Focení zajišťuje proškolený člen promoteamu 

 nafotí účastníka s jeho doneseným spotřebičem před 
fotostěnou 

 Fotografii v PC“namontuje“ do předem připraveného vizuálu  
 Vytiskne fotografii, kterou následně předá návštěvníkovi 
 Fotografie účastníka je též odeslána do agentury, kde je 

zpracována a následně vystavena na FB 
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POPIS PROMOMÍSTA 
 
Před každým muzeem budou umístěny dva stany. 
 
Stan 1) MUZEUM RECYKLACE 

o Ve stanu expozice  
 4x velkoplošný edukativní panel 1x2 metry, umístěný ve 

výstavnickém systému Octanorm 

 Grafika akce, zábavnou formou představana historie 
spotřebičů i recyklace 
 

o Součástí panelu budou 2 tablety s aplikací, kterou vyplní návštěník 
formou kvízu o recklyaci a historii elektrosapotřebičů. Na závěr bude 
aplikací ohodnocen, svůj výsledek může sdílet na FB a pokud dosáhne 
požadované úrovně bude odměněn drobným dárkem přímo na místě 
 

 1x fotostěna 

 Fotografická stěna, před kterou budeme fotit aktivní 
návštěvníky – HRDINY ŽELEZNÉHO DNE 

o Expozice předchůdců dnešních elektrospotřebičů – valcha, ruční 
pračka/ždímačka, žehlička atd atd 

 
  



Železný týden 2014 
 

 

8 

Specifikace vybavení 
 
Stan 3x6 m a 3x3 m 
 

 speciální konstrukce, kde jsou hexagonální stojny 5 cm v průměru, síla 
materiálu je 2 mm! 

 

 konstrukce: hliník s úpravou elox, veškeré spoje z lakovaných kovových 
odlitků, nikde žádný plast! 
 
stojny: hexagon 50 x 2mm 
stropní profil: čtyřhran 35 x 18 x 1,8 mm 
 

 opláštění: 300g/m2 polyester jednostranně nánosovaný PVC, hydrofobní 
 

 barvy: béžová 
váha stanu bez zátěží: 75 kg /3 x 6/  43 kg /3 x 3/ 

 

 součástí je mobilní obal pro snadný transport 
 
 

Prezentační stěny do stanu 
 

 Sestava ze 4 segmentů/sada  

 vč. tisku na PES textile, šíře 100 cm  
 

 Výšková a prostorová nastavitelnost celého 
systému. 

 pevná podstava i sloupky, vhodné i do 
exteriéru 

 stabilní a lehká konstrukce 

 snadná manipulace 
 

 jednoduchý systém zábradlí s rolujícím 
mechanismem banneru /grafika na banneru 
trvale chráněna/ 

 s jedním nebo dvěma sloupy 
 

 možnost kombinace více produktů 
dohromady. 
 

 každý set balen v odnosné  pevné tašce 
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Vizualizace pojetí edukativních panelů 4xsegment / 3xsady 
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Stan 2) ZÁZEMÍ TEAMU 
o Zde bude umístěna tiskárna a materiál pro přípravu časopisu/ 

fotografie HRDINA ŽELEZNÉHO TÝDNE 
o Uloženy zde budou dárkové předměty, v případě potřeby zde 

uskladníme i nadrozměrné spotřebiče. Které se nevejdou do 
kontejneru 
 

ČERVENÝ KONTEJNER 
- 1x červený kontejner na sběr vysloužilých elektrospotřebičů 

 
 
 
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ TEAMU: 
 

- TEAMLEADER 

o zodpovědný za celý team a za 
hladký průběh akce v lokalitě 

o ostatní povinnosti stejné, jako 
promotér 

 

- PROMOTÉR 

o 2 osoby, zajišťující komunikaci 
s návštěvníky, přebírání 
spotřebičů 

 

- FOTOGRAF/GRAFIK 

o Jen ve vybraných lokalitách 

o 1-2 osoby, zajišťující focení na 
akci a následný tisk časopisu 

- POMOCNÝ PERSONÁL MONTÁŽE 

o Personál, najmutý z místních 
zdrojů, který pomůže v pátek 
ráno po příjezdu s vyložením auta 
a postavením celého promomísta 
(do teamu počítáme s 1muž + 2x 
žena.  

o V neděli po skončení opět 
pomůže vše pobalit a naložit do 
auta 

 

- SUPERVIZOR 

o Dohlíží nad průběhem celé akce, během aktivních dní dělá namátkové 
kontroly, u strategických akcí (např. NTM Praha) je osobně přítomen u 
stavby a zahájení celé akce… 
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ZÁVĚR 
 
K vypracování předkládané nabídky jsme přistoupili s maximální zodpovědností. 
Jsme přesvědčeni, že předloženou nabídku jsme schopni profesionálně připravit a 
zrealizovat tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů.  
 
Tento materiál představuje způsob tvůrčího myšlení agentury Arkadia. Veškerá 
navrhovaná řešení v tomto materiálu jsou dle zákona  
č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon) duševním vlastnictvím agentury Arkadia a 
lze je tedy realizovat pouze s jejím souhlasem.  
 
 
 
 
Děkujeme za pozornost věnovanou naší nabídce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Arkadia, s.r.o.: 
 
Robin Zahradník (Account director) 
Alexander Cimbálník (Event manager) 
 

 

V Brně 27. června 2014 

 


