
 

 
 
 
Národní kolo soutěže Young Lions 2012 - Cyber  
Brief  
 
Úkol 
1- Co máme udělat 
Vytvořit kampaň, která podpoří hnutí Movember. 
 
2 – Situace 

Každý rok v listopadu Movember vyzve chlapy po celém světě, aby si nechali narůst knír (moustache, proto 
Movember) a pomohli tak získat finanční prostředky a informovanost o nejzávažnějších zdravotních 
problémech mužů – v tomto případě o rakovině prostaty. První Movember kníry narostly v roce 2003 v 
Austrálii a od té doby se slovo Movember a osvěta o zdraví chlapů rozletěly do celého světa. V současné době 
je Movember oficiálně aktivní v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Jihoafrické 
republice, Finsku, Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Norsku a v České republice.  
 
Jako první se jeho podporou v České republice začali zabývat Marek Rejman a Martin Koren (jezdec FMX) 
v roce 2009. Následně také Petr Vančura, který si vzal na starost další rozšiřování této myšlenky a její 
marketing. Povedlo se mu dosáhnout docela vysokého povědomí o tomto projektu. V roce 2011 se podařilo 
vybrat 600 000 Kč (o rok dříve to bylo 100 000 Kč). V loňském roce se k tomuto hnutí přidal Seznam.cz a začal 
ho podporovat marketingovou kampaní. 
Takže: 1. listopadu (November je pro nás knírače Movember) se muži, tedy Mo Bratři, zaregistrují na stránkách 
Movember.com, a to hladce oholeni, aby pak se po zbytek měsíce mohli věnovat pěstování kníru. Mo Bratři 
pomáhají změnit pohled na zdraví mužů tím, že se stávají chodicími a mluvicími billboardy po 30 listopadových 
dní. Svými činy a slovy v soukromí i na veřejnosti vyvolávají zájem o často opomíjené téma, tedy o zdraví 
mužů. Společně tak měníme tvář mužského zdraví. 
 
Vyvolání zájmu a získání prostředků je mimořádně důležité, protože fakta o rakovině prostaty v České 
republice jsou následující: 
- každé čtyři hodiny zemře v České republice jeden muž na rakovinu prostaty 
- rakovina prostaty je nejčastějším rakovinným onemocněním mužů v ČR 
- každý rok je tu diagnostikováno na 5000 mužů, tedy asi 13 denně 
- každý rok v České republice zemře na rakovinu prostaty 1600 mužů 
 
3 – Čeho chceme dosáhnout?  
Zvýšit povědomí o hnutí Movember a také o jeho spojení se Seznam.cz. 
Chceme přesvědčit muže, aby se zaregistrovali, nechali si narůst knír a zapojili se do získávání finančních prostředků. 
 

  



 

 

 

 
proto oslovíme 
1. Muže 16+ 
 
s cílem 
1. Přivést je na www.movember.com. Zvýšit jejich zájem o toto hnutí, registraci a aktivní účast.  
2. Zvýšit povědomí o podpoře hnutí společností Seznam.cz. 
 
tím, že jim řekneme 
Staňte se ambasadory projektu Movember. Zaregistrujte se na www.movember.com, nechte si narůst knírek a získejte 
prostředky pro záchranu mužských životů.  
 
media 

Full Banner + Skyscraper + třetí formát volitelně buď Expanding Skyscraper nebo Rollover Banner nebo 
Floating Ads 
 
Specifikace formátů 

Format Category 
Pixels 

(WxH) 
Formats 

Max Expanding 

Size 

File Size 

Non-Rich 

File Size 

Rich 

Full Banner 468x60 
Animated GIF or 

.SWF 
x 40KB 40K 

Skyscraper 120x600 
Animated GIF or 

.SWF 
x 

40KB 
40K 

Expanding 

Skyscraper 
120x600 

Animated GIF or 

.SWF 
360x600 

40KB 
40K 

Rollover Banner 728x90 
Animated GIF or 

.SWF 
728x400 

40KB 
40K 

Floating Ads 500x500 
Animated GIF or 

.SWF 
500x500 

40KB 
40K 

 

• The frame rate for the ad unit must not exceed 18 frames per second  
• The maximum animation length is anything up to 30 seconds  
• The provided index.html page must be used to place the banner  
• Where applicable, the clickTAG button should be on the topmost layer 

http://www.movember.com/
http://www.movember.com/

