Baví Tě psaní článků do novin? Jsi kreativní
a chceš se stát členem mladého kolektivu?
Chtěl/a bys získat praxi v terénu od zkušeného
PR mentora? Sháníš téma pro psaní své
diplomové či bakalářské práce?
CUIP VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
O PŮLROČNÍ PLACENOU
MENTOROVANOU STÁŽ
NA POZICI PR JUNIORA
Zadání soutěže:

Pracujete v CUIP a víte, že se komercializuje nový případ. Víte, že vědci
z Univerzity Karlovy vytvořili unikátní hmotu na gumové medvídky. Hmota
je specifická tím, že když se medvídek libovolné velikosti vytvoří, automaticky
získá umělou inteligenci. Po vzniku má medvídek inteligenci dvanáctiletého
dítěte a je schopný se velice rychle učit. CUIP se rozhodlo založit pro tyto účely
novou spin-off společnost, která tyto medvídky bude vyrábět a distribuovat.
Vaším úkolem je:		

• vytvořit komunikační plán – jak budete komunikovat vznik nové společnosti
navenek (přes které komunikační kanály, jakými prostředky, na jakou cílovou
skupinu budete cílit apod.).

• navrhnout znění tiskové zprávy, PR článku a článků na sociální sítě
– pro tyto účely si vymyslete název nové společnosti i k čemu medvídci budou
sloužit, přidejte fotky, videa, cokoliv vás napadne – fantazii se meze nekladou

• vymyslet název kampaně a grafickou stránku – nemusíte nutně nic kreslit,
stačí, když se zamyslíte, jak by mohla vypadat grafika a tu pak popište v bodech
Finální podklady zasílejte na e-mail kralikova@cuip.cz do29.ledna2021.
Autoři nejzajímavějších projektů budou poté pozváni na osobní pohovor, při kterém budou
prezentovat svoji komunikační strategii. Na základě zaslaných podkladů a osobní prezentace
bude vybrán nejlepší uchazeč, který může nastoupit ihned na mentorovanou placenou půlroční
stáž. Zaškolení do pozice proběhne 16. až 28. února, nástup na stáž pak od 1. března 2021.

Tip!

Pokud se chcete při plnění úkolů inspirovat a nevíte, jak CUIP funguje,
projděte si předchozí úspěchy CUIP na www.cuip.cz anebo se inspirujte
články v médiích.
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Charles University Innovations Prague s.r.o., Petrská 1180/3, Praha 1, 110 00
IČO: 07236239
DIČ: CZ 07236239
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+420 224 491 928
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