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Výzva 10 000 kroků
Souhrn pro partnery
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12 500+ účastníků |  9.755 aktivních účastníků (do konce výzvy)
🌆 91 zapojených měst (= lokální koordinátor, zařazení do bodování)
💪🏬 účastníci z 265 obcí (= místo, ke kterému se účastník hlásí)
 1 202 týmů | 968 aktivních týmů (do konce výzvy)
🌎 2,3 MILIONU kilometrů (denně jsme 33x společně „obešli“ ČR!)
👴 96 let - nejstarší účastník | 💪 196 kg - nejtěžší účastník 
🏁 Nejvíce účastníků měly obce:
Olomouc (613), Krnov (503), Prostějov (444), Turnov (335), České Budějovice 
(276), Zábřeh (257), Dobříš (248), Brno (239), Bruntál (199) a Slaný (198)
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Výzva v číslech (2022)
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Zpětná vazba účastníků
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33,2 %
→ Účastníků se o výzvě dozvědělo díky doporučení (z předešlého kola).

Můžeme očekávat, že v dalším kole budeme mít ještě větší nárůsty protože:

Průměr 4,53 z 5
→ doporučí účast svým známým, kamarádům, rodině 
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Spokojení účastníci 

✅ saturovaný vzorek dat | 512 respondentů 
(7,9 % z aktivních účastníků)
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Průměr 9,03 z 10
→ Jak moc vás výzva bavila?

Průměr 4,65 z 5
→ Zúčastníte se příštího (jarního) kola?  

Průměr 4,53 z 5
→ Doporučíte účast svým známým/rodině?
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Účastníci

✅ saturovaný vzorek dat | 512 respondentů 
(7,9 % z aktivních účastníků) distribuce odpovědí ↑
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Motivace k účasti 
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Propagace vaší značky
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🌐 47 504 načtení stránek DENNĚ (průměrně)*
🌐 2,9 milionu načtení stránek za celé období*

🙋 44 747 unikátních uživatelů si zobrazilo stránku desettisickroku.cz
🙋  46 232 unikátních uživatelů si zobrazilo portál s výsledky

www.desettisickroku.cz

Zobrazení vašich log

*  stránka = desettisickroku.cz a portal.desettisickroku.cz
loga obsahují prokliky na vaše webové stránky

📅 Všechna data jsou pro období březen & duben 2022
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Zobrazení vašich log (web)



Zobrazení vašich log (web)



Mediální partneři



Zobrazení vašich log (portál, 
opakovaně)



Zobrazení vašich log (portál, opakovaně)             
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Sociální sítě
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 Facebook stránka:
84 000 dosah unikátních uživatelů | 2 390 sledujících 

Facebook skupina:
476 příspěvků a 2200 komentářů účastníků | 2100 členů

Instagram:
3500 dosah | 1020 sledujících
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Souhrn pro sociální sítě:

⚠ Některé příspěvky byly sdíleny také dalšími profily našeho spolku (CityChangers)
📅 Všechna data jsou pro období březen & duben 2022
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Dosah na sociálních sítích

✅ V době výzvy míváme velký dosah a to také díky sdílení (zapojená a členská 
města), našim mediálním partnerů a zejména velmi aktivní komunity…



FB Skupina je velmi aktivní :) 



Příklady partnerských příspěvků



Příklady partnerských příspěvků
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Newsletter účastníkům
(loga & zmínky)
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📧 7 zaslaných zpravodajů účastníkům
- Vždy uvedena vaše loga
- Speciální poděkování generálnímu partnerovi a hlavním 

partnerům

👕 1 speciální zpravodaj o generálním partnerovi

👉 12 350 příjemců | 18 500 přečtených emailů
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Souhrn:

📅 Všechna data jsou pro období září & říjen & ½ listopadu 2021
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Newsletter pro účastníky soutěže
• 12 tisíc příjemců
• Pokaždé vaše logo
• Zmíněné vaše partnerské 
nabídky a články
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Zmínky v médiích
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Zmínky v médiích

Poděkování partnerům včetně uvedení log bylo součástí tiskové zprávy.
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Ambasadoři 
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Ambasadoři





Věříme, že jste i vy cítili s námi synergii 
spolupracovat, a že se do dalšího kola výzvy v 

roce 2023 opět pustíme společně!

Jiří Kučka | jiri@desettisickroku.cz
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Děkujeme, že podporujete
10 000+ chodců 
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Má to smysl ☺
Následuje několik vybraných reakcí z 

naší facebookové skupiny:
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