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My mu chceme otevřít brontosauří 
svět a ukázat v čem se může 
potkávat s jeho potřebami.

Náš potenciální 
účastník 
je tady. 

Má nějakou 
představu 
o světě a o sobě. 

Má nějaké 
předsudky, obavy 
a očekávání k nám. 

Otevíráme brontosauří svět

>



Otevíráme brontosauří svět

>



PROČ OTEVŘI SI?

Brontosaurus otevírá mladým lidem
Výstup z výzkumů k marketingovému plánu

příležitosti 
zkušenosti 
kamarádství 
zážitky 
zábavu

Brontosaurus je otevřený 
nový lidem 
myšlenkám 
dobrovolnickým a jiným aktivitám

Výstup z Programové konference HB 2015



Brontosaurus otevírá mladým lidem cestu k dobrovolnictví. 

Protože pro ně „dobrovolnictví je příležitost a zážitek“.
Výstup z Programové konference HB 2015

PROČ OTEVŘI SI?



který hledá partu 
který se chce zapojit 
který hledá seberealizaci 
který hledá hodnoty 
který má rád přírodu 
který má rád památky

mladý člověk 
začínající dobrovolník

otevřený 
aktivní 

nadšený 
zvídavý

…si s Hnutím Brontosaurus otevírá cestu k dobrovolnictví, 
příležitostem k seberozvoji a nezapomenutelným zážitkům 
s celoživotními kamarády.

NA KOHO CÍLÍME?



NA KOHO CÍLÍME?

Cílíme na mladé lidi, kteří si chtějí (spolu)rozhodovat o svém volném čase. 

Brontosauři mladým lidem nabízejí dobrovolnicko-zážitkové akce. 

Je na svobodném rozhodnutí každého, jestli si k nim otevřou cestu. 

Protože s Brontosaury jezdíš, protože chceš, ne protože musíš.



jaro 
léto 
podzim 
zimu 

prázdniny 
víkend

Praha 
Brno 
Hrušky 
Koločava 
…

příležitosti 
zkušenosti 
kamarádství 
zážitky 
zábavu

Otevři si

Co mladým 
lidem nabízíme?Kampaň Kdy? Kde?

Vhodné specifikovat podle toho, co nabízí vaše akce nebo tábor.

PRÁCE S KAMPANÍ



nové příležitosti poznat sebe sama 
opravdové kamarádství na celý život 
nevšední zážitky uprostřed lesa 
netradiční zkušenosti pro netradiční život 
nečekanou zábavu v noci na zámku 
…

cestu 
smysly 
srdce 
mysl 
oči

Popsat konkrétně co mladým lidem dá Brontosaurus do života, 
„co si otevře“, když se zúčastní vaší akce.

Otevři si

PRÁCE S KAMPANÍ a klíčovými slovy



Otevři si příležitosti vykročit z běžných sociálních rolí 
Otevři si kamarádství, které vydrží všechny ponorky 
Otevři si nečekané zážitky na hranici tvé konfertní zóny 
Otevři si kouzlo zábavy u táboráku 
Otevři si příležitosti poznat nového partnera/partnerku 
Otevři si hodnotné zkušenosti, které v životě použiješ 
Otevři si příležitosti zlepšovat svět kolem nás 
Otevři si pevné kamarádství, které tě podrží 
Otevři si nečekanou příležitost, zažít ocenění  

Otevři si cestu do světa  
Otevři si možnost, inspirovat ostatní 
Otevři si hrad, od kterého nemá klíče každý 
Otevři si tajemství, krkonošských hor

PRÁCE S KAMPANÍ a klíčovými slovy



Otevřel jsem si umění starých řemesel

PRÁCE S KAMPANÍ - příběhy Brontosarů

Otevři si umění starých 
řemesel uprostřed Beskyd

NEBO

Předtím 
Vystudoval jsem obecnou fyziku na Karlově 
univerzitě. Štastnou shodou náhod jsem se 
zúčastnil brontosauří akce a pomáhal Kudlačeně, 
zarostlé neudržované louce v Beskydech. 

Poté 
Díky Brontosaurovi jsem poznal zajímavé lidi 
a projekty a objevil v sobě motivaci pořádat 
pro mladí akce s hlubším přesahem. Dokonce 
jsem změnil obor! Vyučil jsem se kamnářem 
a dnes se řemeslem úspěšně živím.

Pro ilustraci příběhů jsme využili projekt Příběhy nadšení. 
Brontosaurus je plný takových příběhů. 

Jan 
Křivonožka



Otevřelo se mi kouzlo ukrajinských hor

Předtím 
„Mám ráda svou a malou vesnici a jsem introvert.“ 
Takový byl zrhuba začátek mého brontosauřího 
příběhu. Ani jsem nikdy neměla v plánu cestovat. 

Poté 
Brontosaurus umí měnit. Plány. Lidi. Mě. 
Díky Brontosauru jsme začala  organizovat 
dobrovolnické tábory na Ukrajině. Za těch 
pár let jsme vyznačili na 200 kilometrů. 
Práce to není lehká, ale má smysl.  Dobrovolnící  
získávají vztah ke stezkám, které vyznačili, 
místům, která navštívili, k lidem, které po cestě potkali.

PRÁCE S KAMPANÍ - příběhy Brontosarů

Kristina 
Studená



V rámci kampaně se snažte zdůraznit

dobrodružství 
otevřenost + dostupnost (i cenová) 
nenáročnost na speciální dovednosti 
smysluplná pomoc (přírodě, památkám, lidem) 
viditelnost výsledků činnosti 
netradiční místa (př. hrady, kontakt se zvířaty) 
svobodu v míře zapojení, rovnocennost účastníků a organizátorů 
možnost vykročit z běžných sociálních rolí 
možnost rozvíjet své zájmy 
možnost připojit se ke společenství lidí na podobné vlně



Je to něco navíc ke standartní propagaci víkendovek a táborů 
(jako je web, tiskové zprávy, letáčky, plakátky a jejich rozšíření). 

Můžete využít: 
- styl grafiky, grafické prvky 
- ověřená klíčová slova, motto 
- manuál propagace akce 
- šablony plakátků 
- šablonu obecných vizitek Prázdnin s Brontosaurem 
- možnosti konzultovat svou propagaci

CO VÁM KAMPAŇ OTEVŘI SI NABÍZÍ? 



Akcím splňujícím kritéria pro prvoúčastnické akce navíc: 

- zveřejnění akcí na speciálním webu Otevři si 
- zveřejnění na letáku Otevři si 
- zveřejnění na Facebooku a Instagramu HB a reklamu na Facebooku 
- reklamu v Google vyhledávání 
- služby grafika HB 
- přidání do webových katalogů akcí (např.: www.edubaze.cz) 
- slevu na inzerci v Roverském kmenu 
- šablonu webu akce 
- zpětnou vazbu k webu a Facebooku akce 

Tábory pro prvoúčastníky budeme využívat jako vlajkovou loď - výkladní škříň, 
která ve výsledku naláká na všechny akce.

CO VÁM KAMPAŇ OTEVŘI SI NABÍZÍ? 

http://www.edubaze.cz


POJDME TO SPOLU OTEVŘÍT!

RÁDI PORADÍME, ZKONZULTUJEME 
REDAKCE@BRONTOSAURUS.CZ

mailto:redakce@brontosaurus.cz


OTEVŘI SI SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
A SDÍLEJ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

HNUTIBRONTOSAURUS


