
Obsah a proces tvorby 

multimediálního 

profilu na platformě 

WORKSPACE15



„NAJÍT SKVĚLÉ 
MÍSTO NEMUSÍ 
BÝT PRÁCE“

Přemýšlíte nad 
změnou pracovního 
místa? Koukněte  
na WORKSPACE15.

Chceme, aby lidé, kteří ve své 

kariéře plánují udělat změnu, 

nemuseli kupovat zajíce v pytli. 

Ukazujeme proto firmy takové, 

jaké doopravdy jsou.



KDYŽ  HLEDÁTE 
ZMĚNU

WORKSPACE15 je multimediální 

platforma, která prostřednictvím 

customizovaných microsites 

přibližuje příběhy českých firem 

formou novinářského obsahu. Pracuje 
s textem, videi, podcasty, grafickými 
prvky, ale především s fakty. 

WORKSPACE15 není o volných 

pozicích a benefitech, těží  

z novinářského přístupu.

Novou práci si jednou za čas hledá každý z nás. 
Potřebujeme nové projekty, novou motivaci nebo prostě 
jen cítíme, že je čas se pustit do něčeho trochu jiného. 
Když už se ale pro změnu rozhodneme, chceme pracovat 
ve firmě, která nám sedne svými projekty i přístupem, 
stejně jako tím, že nemá co skrývat. 

Návštěvníky platformy jsou 
především seniorní lidé na 

pracovním trhu, kteří aktivně 

nehledají práci, ale přemýšlejí nad 

změnou. Uvědomují si svou hodnotu 

a chtějí ji investovat do společnosti, 
která jim sedne.  



Novinářský přístup a hledání 

jedinečného a originálního příběhu 
každé společnosti.
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Dlouhodobá spolupráce  

s klientem, konzultace v oblasti 
employer brandingu a komunikace.

Multimediální obsah složený  

z textů, videí, profesionálních fotek, 
podcastů a dalších vizuálních prvků. 

5
Obsáhlé mediální plnění  

a visibilita na kanálech deníku E15  
a vydavatelství CNC.

NA ČEM 
STAVÍME

Na faktech založený obsah, který 

se nebojí ukázat realitu nebo zmínit 
přešlapy v minulosti.
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VIDEOBSAH JE 
KRÁL 
Sledujeme trendy. Storytelling 

profilů proto stavíme z velké 

části na videu. 

Díky sociálním sítím je přijímání informací formou videa čím dál přirozenější. 
My přistupujeme k obsahu profilů na WORKSPACE15 stejně – naší hlavní 
doménou se stává videoobsah. Novinářský přístup a pohled do hloubky 

společnosti jsou základními stavebními kameny naší spolupráce a propisují 

se do několika dynamických videoformátů. Díky tomu se návštěvníci profilu 

dozvědí vše podstatné pro ně atraktivní formou.



NABÍDKA 
SPOLUPRÁCE



PROCES: Tvorba obsahové stránky 
vychází ze vstupní konzultace  
a rozhovorů s vedením společnosti > 
obsah profilu postavený  
na aktuálních informacích

VSTUP: Konzultace zaměřená  
na komunikaci společnosti.

MÉDIA: Stavba obsahového plánu  
a komunikace microsite > visibilita 
profilu a budování značky 
zaměstnavatele

STRUKTURA PARTNERSTVÍ 
S WORKSPACE15



Textové představení firmy, klíčové 
informace pro čtenáře

OBSAH FIREMNÍHO 

PROFILU

2 video rozhovory se zajímavými osobnostmi 
firmy > hlavní sdělení profilu ve videu

1 video anketa se zaměstnanci > jejich 
vnímání firemní kultury a hodnot společnosti 

Vlastní profesionální fotografie, grafické 
vizuální prvky

Velká cross mediální kampaň na podporu 
profilu a jeho jednotlivých částí

1 doplňující psaný článek na libovolné téma 
(rozhovor, reportáž aj.)

1 dynamické POV video zobrazující prostředí 
společnosti (kanceláří nebo jiného pracoviště)



FÁZE 
SPOLU-
PRÁCE

Jak bude 
probíhat výroba 
jednotlivých 
částí?



Firemní kultura, benefity a další věci, 
které by mohly potenciální uchazeče 
o práci zajímat. 

Základní představení společnosti – 
nejdůležitější a nejzajímavější 
informace o chodu firmy a vašich 
projektech.

Textové představení 
firmy, klíčové info pro 
čtenáře



Z rozhovorů se návštěvníci dozvědí na 
jakých úkolech pracujete, jak je řešíte, 
jaké lidi na ně hledáte nebo třeba co 
najdou oni u vás. 

2 video rozhovory se 
zajímavými osobnostmi 
firmy

Videa tvoří informační základ profilu. 
Mohou v nich mluvit lidé ze C levelu, 
manažeři, nebo vlastníci atraktivních 
projektů.

Obsahová kostra videí vzniká po 
úvodním rozhovoru na kick-off schůzce, 
pokrývá vaše HR nebo EB potřeby



Hrdinů se zeptáme na několik rychlých 
otázek a budeme chtít rychlé odpovědi – 
otázky se budou týkat jejich vnímání 
firemní kultury a hodnot společnosti.

1  video anketa se 
zaměstnanci

Společně vybereme z vašich řad několik 
zaměsntnaců, kteří se zapojí do 
dynamického natáčení ankety zaměřené 
na firemní hodnoty a kulturu.

Autentické video, které návštěvníkovi 
profilu prozradí dost o náladě ve vašich 
týmech.



Toto video návštěvníkovi v krátkém čase 
představí, jak to vypadá uvnitř vašich 
kanceláří (nebo jiného pracoviště).

1  dynamické POV video z 
prostředí společnosti

Rychlé video natáčené z pohledu diváka. 
Jeden z aktuálních trendů sociálních 
sítí.

Kameraman projde předem domluvenou 
trasu – vezme si kávu, ukáže chill-out 
zónu, pracovní místa nebo zajímavosti 
pracoviště.



Články se zobrazují jako poutáky  
na hlavní stránce profilu, otevírají 
se na samostatné doméně,  
ve stejném designu.

Tyto články rozvádějí a doplňují 
hlavní obsah profilu. Mohou být 
postavené jako analytický článek, 
reportáž, rozhovor aj. 

1  doplňující  psaný  
č lánek na libovolné 
téma



Grafické prvky zahrnují 
infografiky a další znázornění 
dat nebo důležitých informací.

Fotky k obsahu fotíme vždy 
vlastní, kombinujeme  
je s vizuálními podklady  
klienta k danému tématu. 

Vlastní  profesionální 
fotografie,  grafické 
vizuální prvky



Základními kanály jsou Facebook 
a Instagram, podle tématu a cílové 
skupiny přidáváme další - 
Twitter, LinkedIn, … 

Celou microsite dělíme na logické 
obsahové elementy, ze kterých 
stavíme cílenou komunikační 
kampaň.

Kampaň  na sociálních 
sítích WORKSPACE15  



V obsáhlém plnění dáme vašemu 
profilu prostor nejen na kanálech 
našeho partnerského deníku E15, 
ale i napříč dalšími tituly.

Při komunikaci microsite se 
nespoléháme jen na vlastní sociální 
sítě. Využíváme potenciál celého 
vydavatelství CNC.

Obsáhlé  mediální plnění 
a visibilita v titulech 
CNC



MEDIÁLNÍ PLNĚNÍ UPŘESNĚNÍ

Stálá pozice projektu Workspace15 na Homepage E15.cz 250 tis. návštěvníků na webu měsíčně

Bannerová kampaň napříč tituly vydavatelství CNC Minimálně 200 tisíc impresí

Video teaser k podcastové epizodě Mininálně 100 tisíc views

Visibilita na sociálních sítích E15 1 post na kanálech Facebook, LinkedIn, Twitter

1 inzertní strana v tištěném vydání deníku E15 Statické poutání na projekt Workspace15

MEDIÁLNÍ PLNĚNÍ E15 A CNC

http://E15.cz


CELKOVÁ 
CENA 
SPOLUPRÁCE
260 000 Kč 

Cena zahrnuje veškeré práce 
na výrobě jedinečného 
obsahu vaší microsite, placené 
promo na sociálních sítích  
a visibilitu v médiích. 




