
 

Jak může Vaše firma podpořit Hodinu Země 2010
27. března 2010 ve 20.30 vypnou metropole, města či vesnice celého světa na hodinu – Hodinu Země - svá 
osvětlení a vyšlou tím silné, celosvětové sdělení, že proti globálnímu oteplování je možné mnoho udělat.

Existuje mnoho způsobů, jak může Vaše firma podpořit Hodinu Země 2010. Počínaje zhasnutím světel v 
budovách, přes předávání informací o Hodině Země a cílech snížení emisí zákazníkům, nájemníkům, 
partnerům a klientům až po finanční příspěvek. 

Následující informace vás seznámí s tím, jak se lze na Hodině Země podílet různým způsobem. Máte-li 
zájem o další informace, kontaktujte vedoucího projektu Hodina Země ve vašem městě.

1. 27. března 2010 ve 20.30 zhasněte světla
27. března 2010, ve 20.30, zhasněte na jednu hodinu světla v budovách, zařízeních a ve světelných nápisech. 
Pro větší budovy platí, že jejich správci budou ochotni zajistit zhasnutí pro Hodinu Země zejména u méně 
důležitého osvětlení včetně neonových světel uvnitř a kolem objektů.  

2. Předejte zprávu o Hodině Země nájemníkům
U pronajímaných budov je třeba zajistit, aby vlastníci budov 
prodiskutovali s nájemníky vypnutí světel pro Hodinu Země, 
27. března 2010 ve 20.30.

V minulosti tato komunikace zahrnovala například: e-mailové 
zpravodaje, SMS, letáčky/dopisy nebo plakáty přímo na místě.

3. Předejte zprávu o Hodině Země partnerům, klientům, dodavatelům 
nebo v rámci ostatních sítí

Poskytněte informaci o Hodině Země partnerům, klientům, dodavatelům i dalším 
pravidelně spolupracujícím organizacím.

4. Předejte zprávu o Hodině Země dalším Vašim tuzemským i zahraničním 
kancelářím 

Promluvte s kancelářemi ve Vaší zemi nebo v rámci Vaší mezinárodní sítě a vysvětlete, jak podporujete toto 
hnutí. Podporujte účast celé Vaší organizace.



5. Předejte zprávu o Hodině Země Vašim zaměstnancům
Podpora Hodiny Země zahrnuje všechny úrovně Vaší organizace. Od generálního 
ředitele, přes členy představenstva až po administrativní pracovníky.

Předejte zprávu o Hodině Země všem Vašim zaměstnancům 
pomocí e-mailů, plakátů, intranetu, SMS, webových stránek či 
zaměstnaneckých sdružení. 

Vyzvěte zaměstnance, kolegy a jejich rodiny, aby se 27. března 
zúčastnili Hodiny Země a učinili závazek dlouhodobě snížit emise 
na pracovišti i doma. 

6. Předejte zprávu o dlouhodobých cílech iniciativy Hodina Země 
Hodina Země se netýká jen pouhé jedné hodiny. Jde o provedení změn způsobů, kterými nakládáme 
dlouhodobě s elektrickou energií a zdroji. Jak na pracovišti, tak v domácnosti.

Při komunikaci s nájemníky, zákazníky a dalšími kancelářemi a zaměstnanci nezapomeňte připojit dodatečnou 
informaci týkající se snížení emisí (zejména osvětlení), viz níže část 12 nebo navštivte www.earthhour.org

7. Předejte zprávu o Hodině Země Vašim zákazníkům
Předejte zprávu o Hodině Země Vašim zákazníkům a vyzvěte 
je k účasti na Hodině Země 27. března a k dlouhodobému 
snížení emisí. 

• Přidejte odkaz na webovou stránku Hodiny Země, 
přidejte si banner nebo logo Hodiny Země na vaši 
domovskou stránku (ke stažení z www.earthhour.org).

• Přidávejte informace o Hodině Země do e-mailů a SMS 
zpravodajů, které zasíláte zákazníkům.

• Přidejte zprávy o Hodině Země na účty, prohlášení, 
katalogy a jiné materiály zasílané zákazníkům.

• Propagujte Hodinu Země v supermarketech, filiálkách, 
terminálech, foyer, stadiónech, nákupních centrech.

• Má Vaše firma k dispozici televiti, rádio nebo jiné vysílací služby, 
pomocí kterých by šlo provozovat televizní kanál Hodiny Země, 
reklamu v rádiu nebo propagovat logo?

• Existuje nějaký další způsob, kterým by šlo šířit zprávu o Hodině 
Země ve Vašich zařízeních, službách, na Vašich výrobcích nebo 
na Vašem vysílacím kanále?

http://www.earthhour.org/
http://www.earthhour.org/


8. Předejte zprávu o Hodině Země široké veřejnosti prostřednictvím 
reklamy nebo jiných informačních kanálů

Podpořte Hodinu Země darováním prostoru pro reklamu nebo 
vytvořením Vašeho vlastního reklamního produktu po dobu posledních 
dvou týdnů předcházejících 27. březnu. 
Pozměňte již existující reklamní produkt Hodiny Země – tištěný, v rádiu, 
televizi, pro venkovní použití nebo v rámci online reklamy  – a přidejte 
Vaši značku a specifickou zprávu o Hodině Země. Můžete také vytvořit 
produkt vlastní.

Iniciativa Hodina Země vám může dodat již vytvořenou 
předlohu/obrázek k pozměnění nebo přidání loga. 

Pokud Vaše firma vlastní nebo si pravidelně pronajímá média, iniciativa Hodina Země vám 
dokáže podle specifikace poskytnout předlohu ve většině formátů.

Zkontaktujte Vaše reklamní agentury a naplánujte, jak bude moci Vaše firma šířit informace o Hodině Země 
přidáním prostoru pro reklamu a reklamního produktu nebo kontaktujte vedoucího projektu ve vašem městě.

9. Distribuujte plakát a pohlednici Hodiny Země
Hodina země využívá dvou reklamních předmětů k propagaci zprávy o Hodině 
Země pro veřejnost: plakát Hodina Země formátu A2 a pohlednici Hodina Země.

Má Vaše firma zařízení, distribuční kanály, průčelí obchodu, které by šlo využít 
k distribuci plakátů a pohlednic Hodiny Země?

Je možné vložit pohlednici Hodiny Země do Vašeho časopisu, umístit ji do prostoru 
letištních terminálů, na sedačky v kině, předat Vašim zákazníkům, umístit ji na pulty 
nebo do foyer nebo ji hodit do schránek místních obyvatel nebo zákazníků?

Je možné, aby Vaše firma vyrobila a distribuovala pohlednice a plakáty 
obsahující i Vaše logo a šířila tak zprávu o Hodině Země?

Iniciativa Hodina Země Vám dokáže dodat již vytvořenou předlohu/obrázek 
k pozměnění, loga k obrázkům nebo produkt určený k distribuci. 



10. Přímá podpora Hodiny Země
a) Staňte se sponzory Hodiny Země
Staňte se oficiálními sponzory Hodiny Země a pomožte nám tak realizovat Hodinu Země v roce 2010.

Chcete-li se stát součástí vybrané skupiny firem angažovaných v přímé podpoře realizace Hodiny Země ve 
Vašem městě, kontaktujte místního vedoucího projektu Hodina Země. 

Existují jiné způsoby, jak může Vaše firma podpořit Hodinu Země finančně? Například darováním určitého 
procenta z prodeje vstupenek, ze zisku z loterie atd.?

Chcete-li získat více informací o možnostech finanční pomoci, kontaktujte globální tým Hodiny Země.

b) Pracovníci podpory týmu Hodina Země
Několik společností pracovně podporovalo tým Hodina Země a pomohlo tak uskutečnit kampaň v roce 
2009. 

Iniciativa Hodina Země potřebuje plánovače, projektové manažery, manažery různých akcí a administrativní 
podporu po dobu 6 až 8 týdnů od února do března k realizaci kampaně.

Zkontaktujte iniciativu Hodina Země a obdržíte tak popis charakteru konkrétních pozic a další informace o 
tom, jak může Vaše firma pracovně podpořit tým iniciativy Hodina Země.  

c) Poskytněte iniciativě Hodina Země dobrovolníky
Při přípravě na 27. březen potřebuje inicitiva Hodina Země dobrovolníky, kteří 
pomohou se šířením zprávy o Hodině Země a rozdáváním pohlednic Hodiny 
Země široké veřejnosti. 

Má Vaše firma dobrovolnický program a dozvěděli byste se rádi vice o možnosti 
dobrovolnictví v rámci iniciativy Hodina Země během března 2010?

Kontaktujte českého koordinátora Hodiny Země.



11. Přijďte se svými emisními cíli
Ve svém prvním roce činnosti stanovila iniciativa Hodina Země jako cíl snížení emisí o 5 % v Sydney. Toho 
mohlo být dosaženo zhasnutím světel a přepnutím režimu standby na vypnuto u počítačů a tiskáren pokud 
nebyly používány.

Od té doby mnohé firmy přehodnotily emise v rámci svých firemních aktivit a stanovily si cíle – krátkodobé i 
dlouhodobé – pro snížení těchto emisí. 

Kolik Vaše firma vypouští oxidu uhličitého? Stanovili si jste si již cíle snížení emisí? Co podniká Vaše firma k 
dosažení tohoto snížení?

Hodina Země je o domluvě a zvážení Vašich emisních cílů a kroků, které Vaše firma podniká nebo má 
záměr podniknout.

12. Učiňte změnu každodenní součástí aktivit Vaší firmy
Pokud jste již zhodnotili emise v rámci činnosti Vaší firmy, jste si možná vědomi, že jednoduché změny, které 
jsou vedlejším produktem Hodiny Země, jsou dosažitelné. 

Vypínání světel po pracovní době nebo zavedení osvětlení se senzory, které reagují na pohyb. Vypínání 
tiskáren, počítačů, monitorů, mikrovlnných trub a kávovarů ze zásuvek po skončení pracovního dne. Přechod 
firmy na udržitelné zdroje energie. 
Tohle jsou jen některé ze způsobů, kterými Vaše firma již dnes může začít snižovat emise.

Chcete-li získat informace a případové studie o tom, jak firma může snížit svoje emise prostřednictvím 
jednoduchých změn na pracovišti, navštivte webovou stránku www.earthhour.org.  

Zapojte zam stnance do každodenních zm ně ě
Zvolte si v rámci iniciativy Hodina Země pracovníky monitoringu, kteří zajistí na konci každého pracovního 
dne vypnutí světel a zařízení z režimu standby na vypnuto. 

13. Přihlaste Vaši firmu 
Dejte najevo svoji podporu iniciativě Hodina Země přihlášením Vaší firmy našemu koordinátorovi. Zajistí 
umístění Vaší firmy na  www.earthhour.org   a   bude Vám následně zasílat pravidelné novinky a informace 
o iniciativě Hodina Země.

14. Sdělte nám, co Vaše firma činí pro Hodinu Země
Iniciativa Hodina Země poskytuje mnoho příležitostí ke zveřejňování toho, co Vaše firma dělá pro podporu 
této iniciativy. Od zveřejňování v médiích, PR až po uvedení na webu iniciativy Hodina Země nebo v e-
mailových zpravodajích.

Kontaktujte našeho koordinátora Hodiny Země, Matěje Hollana, matej.hollan@veronica.cz
a proberte s ním možné formy propagace Vaší firmy. 

www.earthhour.org 
www.veronica.cz/hodinazeme

mailto:matej.hollan@veronica.cz
http://www.earthhour.org/
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