PROLOMIT TICHO
Koncert ke Dni
nezávislosti USA
Závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva
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PROLOMIT TICHO

Děkujeme za spolupráci a podporu České
televizi, zakladateli PKF – Prague Philharmonia
Robertu Schönfeldovi a jeho
RSBC, Czechoslovak Group a.s. (CSG), dále
společnosti BM Management a advokátní
kanceláři Becker & Poliakoff.
Koncert podpořily také Economia, a.s.,
Harper's Bazaar Czech Republic a
KlasikaPlus.cz

www.pkf.cz
generální partner

hlavní partner

PROLOMIT TICHO
Koncert se natáčel 26.7. ČT Art jej odvysílala
4.7. v čase: 20.07-20.55 hodin. Koncert v
přímém přenosu sledovalo 20 tisíc diváků při
sharu 0.76 %. Jako koproducent pořadu jsme
partnerům zajistili možnost umístit
sponzorské vzkazy před a po odvysílání
koncertu a to za nekomerční cenu. Získali
jsme 14 DVD a záznam v mp4. Naleznete jej
na www.pkf.cz. Dále s ním budeme pracovat,
zejména v souvislosti s plánovaným turné v
USA.
za podpory
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BREAKING THE SILENCE
Sociální sítě
Událost na Facebooku (US Embassy a
PKF) – celkový dosah 18 600 uživatelů
Stream s vysíláním koncertu na ČT art
vidělo 6600 uživatelů

Informace o koncertu na Twitteru
sdíleli americký velvyslanec Stephen
King, ministr zahraničí Tomáš Petříček,
americká velvyslankyně v Dánsku Carla
Sands a další významné osobnosti.

www.pkf.cz/en/

BREAKING THE SILENCE
Propagace partnerů - Facebook
26. 6. 2020 Video ze zákulisí natáčení a poděkování partnerům, dosah 2700 uživatelů
27. 6. 2020 Fotogalerie z natáčení + poděkování partnerům, dosah 2600 uživatelů
29. 6. 2020 Událost na FB a poděkování partnerům, dosah 2055 uživatelů
30. 6. 2020 Sdílení článku z KlasikaPlus.cz a poděkování partnerům, dosah 1178 uživatelů
2. 7. 2020 Video s Martinem Klimplem v rámci události na FB 66 shlédnutí
4. 7. 2020 Ukázka koncertu + poděkování partnerům, dosah 12 900 uživatelů
4. 7. 2020 Živý stream produkovaný ČT art, celkový počet zhlédnutí streamu 6600
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BREAKING THE SILENCE
Propagace partnerů - Twitter
26. 6. 2020 Video ze zákulisí + partneři, dosah 1727 uživatelů, 335 přehrání videa
30. 6. 2020 Sdílení rozhovoru s Leošem Svárovským z KlasikaPlus.cz, dosah 92 uživatelů
2. 7. 2020 Video s Martinem Klimplem, dosah 2180 uživatelů, 377 přehrání videa
4. 7. 2020 Sdílení článku z Harper’s Bazaar, dosah 119 uživatelů
4. 7. 2020 Video upoutávka na večerní koncert, dosah 741 uživatelů, 171 přehrání videa
4. 7. 2020 Odkaz na živé vysílání koncertu na webu ČT, dosah 273 uživatelů
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BREAKING THE SILENCE
Propagace koncertu na Instagramu
27. 6. 2020 Výběr fotografií z natáčení, 671 zobrazení
4. 7. 2020 Upoutávka na koncert, dosah 411 uživatelů, 114 zhlédnutí
V průběhu natáčení na ambasádě zveřejňovali krátké upoutávky hráči orchestru i
pracovníci tiskového oddělení US Embassy, od kterých jsme přejímali záběry na
instagramový účet PKF pomocí funkce Stories. Mimo jiné Oto Reiprich, US Embassy,
Vilém Petras, Judita Škodová. Průměrný počet zhlédnutí těchto přesdílených příspěvků se
pohyboval kolem 200. Podobně jsme do Stories přejímali jakékoliv zmínky a pochvaly při
živém vysílání koncertu na ČT Art, průměrný počet zobrazení těchto přesdílených
příspěvků pak byl kolem 180.
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PROLOMIT TICHO
Fotogalerie
Na webu PKF
Foto Petra Hajská
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BREAKING THE SILENCE
Děkujeme za podporu!

Akce byla díky zapojení všech partnerů celkově
velmi úspěšná a přispěla k pozitivnímu image
orchestru i samotných partnerů. Děkujeme, že
nás podporujete!

www.pkf.cz/en/
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