
POSTUP  PRÁCE 

DOKONALE 
ZNÁT 

weby 

Tango – historii, členy, ceny, projekty: www.oworld.cz  

daruj hračku: www.daruj-hracku.cz ,      video z předání 

databázi dětí: http://aplikace.daruj-hracku.cz  

daruj hračku princip a harmonogram (vše je v žádosti), počty dětí a domovů, plnění 

obsah žádosti 
co tam píšeme 

naši nabídku reklamy a způsob provedení 

naše ocenění http://www.oworld.cz/nase-oceneni/  

DATABÁZE 
FIREM 

ověření kontaktů vždy se podívat na web firmy 

najít kontakt na majitele firmy, ředitele firmy, obchodního ředitele, ředitele marketingu 

značit průběh 
jednání 

barevně vždy hned značit po každém kontaktu (návod je v databázi firem) 

jednoduše zapisovat průběh jednání u každé firmy 

kontrola vždy ve středu a v pátek zaslat tabulku průběhu kontaktů na klempir@oworld.cz  

PRVNÍ 
OSLOVENÍ 

cíl  prvního 
telefonického 

kontaktu 

jednoduše představit Tango, sebe a Daruj hračku  

získat zájem a e-mailovou adresu přímo na ředitele, jednatele apod. 

poslat mail 

koho oslovit majitele, jednatele, ředitele firmy, obchodního ředitele, ředitele marketingu 

PRŮBĚH 
OSLOVENÍ 

1 představení 

Daruj hračku = 19.roč., z toho 16x s Čes.rozhl., 5.200 přání-2.600 dětí ze 75 DD a ÚSP  

Odkaz na to, že o Daruj hračku a Tangu jistě slyšeli v rozhlase 2 měsíční kampani 

Tango – manažeři na vozící hlavní organizátoři 

nechceme dárek, ale odpracovat si to na základě smlouvy o reklamě 

Bariéra není schod, ale nedostat šanci 

2 vysvětlení 

principu = několik lidí na vozíku dá šanci zdravým udělat něco pro jiné znevýhodn. 

konkrétnosti: žádné DMS, ale úsilí posluchače o konkr. dárek pro konkr. člověka 

přání plní posluchači – nesmí poslat peníze – musí to být „od člověka člověku“ 

nákladů: mnoho svozů, místností, dobrovolníků za náklady-„100x nic umořilo osla“  

náklady víme vždy až po vánocích,až v I - II dofinancováváme uplynulý ročník 

reklamu partnerů plníme s ročníkem následujícím a trvá do června příštího roku  

3 e-mail zaslání e-mailu se 3 přílohami: žádost, Cena-Ď, ukázka smlouvy 

4 připomínání nenechat se otrávit – a v několikadenních cyklech se připomínat 

SMLOUVA 

domluvit částku 
ideální je 3 - 10 tisíc - tak je to v žádosti  

jakákoliv částka – 20,30,40,50 tis = připravíme smlouvu  

požádat  

o zaslání 

kompletních fakturačních údajů: správný název firmy, adresa, IČ, DIČ a zastup. osoba  

logo firmy ve formátu jpg. nebo corel 

přeposlat fakturační údaje a logo na mail klempir@oworld.cz  

připraví Tango připraví smlouvu a fakturu a zašle partnerovi (faktury mají splatnost 7 dní) 

platba druhý den po obdržení platby partnera je poukázáno 40 % obchodnímu zástupci 

DENNÍ  PLÁN 

denně nejdříve kontaktovat 10 nových firem 

pak volat a připomínat se již kontaktovaným 

zaslat maily na kontaktované a domluvené firmy 

průběžně přeposílat maily domluvených firem s fakturačními údaji a logy 
 

http://www.oworld.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/
http://www.vysilamezive.cz/video/45-daruj-hracku/
http://aplikace.daruj-hracku.cz/
http://www.oworld.cz/nase-oceneni/
mailto:klempir@oworld.cz
mailto:klempir@oworld.cz


 

POSTUP A ZÁKLADNÍ  INFORMACE  A  OBRATY  PRO  TELEFONICKÝ  KONTAKT 

OSLOVENÍ  
dobrý den, jmenuji se…a jsem manažerem Darujte hračku s Tangem a Českým rozhlas 

omlouvám se za zavolání, ale my jinou šanci, jak někoho oslovit, než zavolat nemáme 

PŘEDSTAVENÍ 

název TANGO 

je podle značky invalidního vozíku, protože nás tvoří manažeři na vozíčcích 

*) ani já nejsem výjimka 

*) já patřím do malé skupinky chodících,která našim ZP parťákům pomáhá 

není podle kalhotek,jak si to myslí 90% mužů,ani podle tance,jak si to myslí 90% žen 

Daruj hračku 

posloucháte-li Český rozhlas např.Radiožurnál, jistě jste o nás v listop. a pros. slyšeli  

to Tango, to jsme my - jsme autoři a hlavní organizátoři Darujte hračku 

má již 19 ročníků-první 2 ročníky s Rádiem Alfa a dalších 16 s Českým rozhlasem 

pár lidí na vozíku pomohlo již více než 35 tisícům dětí splnit jejich sny 

ocenění 
v r.2012,13,14 a 15 jsme na pódiu ND v Praze převzali prestižní Cenu-Ď za naši práci 

v roce 2009 jsme v italsk.Teramu převzali cenu za nejl. projekt svého druhu na světě 

PRINCIP 

organizace 
celou akci organizuje několik mužů na invalidních vozících pro lidi z celé ČR  

v roce 2013 to bylo 3.966 přání 1.983 dětí z 54 DD a ÚSP z celé země 

přání 

září/říjen si děti malují konkrétní přání,Tango vytvoří databázi konkr.dětí a přání 

plní posluchači-konkrétní lidé konkrétním dětem a životům, konkrétní přání 

nejsou již dávno jen o hračkách, ale o startu do života a doslova o životě 

financování 

je na nás a až po sečtení nákladů–takže logicky až po akci a v 1.pololetí násled. roku 

mnoho partnerů nám pomáhá se svozy, nájmy, materiálem za nákladové položky 

v součtu je to ovšem vždy nemalá částka v duchu „100x nic umořilo osla“, 372 tis. 

ŽÁDOST 

o pomoc se  

složen. nákladů 

i po malých částkách 3,5,7,10 tisíc, abychom v dnešní době nikoho příliš neobtěžovali  

i když je to po trochách ubíjející, je to dnes reálnější než nalezení velkého partnera  

o partnerství buďte nám partnery, my si pomoc odpracujeme v reklamě a Vaší prezentaci 

JAK POMOC 
REALIZOVAT 

nechceme dárek i když jsme na vozících a je to sociální oblast, nejsme chudáci – umíme pracovat 

víme že chce-li nám někdo pomoci,musí si ty peníze nejdříve vydělat a to ho stojí práci, čas 

je slušné abychom si proto pomoc odpracovali a jen nenatahovali ruce, jak je u nás zvykem 

smlouvou o 
reklamě 

kterou sepíšeme, aby se Vám pomoc promítla do nákladů – nabídka je v žádosti 

abychom Vám byli dobrými partnery a mohli Vám garantovat naši práci pro Vás  

a s ní i fakturací na částku, kterou se rozhodnete nám pomoci, velmi nám pomůže 5-7 

a dokladováním toho, co jsme pro Vás udělali, včetně poskytnutých certifikátů 

SMYSL 

PŘÍNOS 

POSLÁNÍ 

Tanga 

kterým prošlo  53 ZP lidí z celé ČR, které se nám podařilo znovu nastartovat do života 

kdy Vás po úrazu, nemoci naučí se umýt,ale neřeknou, jak máte žít a jak život naplnit 

kdy 5 ZP lidí dá šanci zdravým k udělání něčeho užitečného pro jiné znevýhodněné 

inspirujeme 
další znevýh.a jejich přátele vlastním příkladem, že není co vzdávat a vždy je cesta dál 

zdravé, že bariéra není schod, ale nedostat šanci ! 

pro veřejnost 
kdy obyčejný člověk nepošle během 5s DMS a neví nic, co, kam, komu pomoc jde 

kdy si celé rodiny vybírají, hledají, dohadují se a přemýšlejí  nad dětmi,dárky,domovy 

MOHU VÁM POSLAT MAIL 
protože je mi velmi nepříjemné,být jen anonymním hlasem v telefonu  

budu rád,když si nás prověříte a uvidíte něco o nás, naší činnosti, žádosti i nabídce 
 
 



DOBRÉ TIPY PRO DOBRÉ VÝSLEDKY 

stanovte  

si cíl  

a cestu k němu 

disciplína ta vaše vnitřní je základ všeho a cesta k cíli – a je to jen na vás 

budovat 

si historii 

= za rok jen připomenutí se loňské firmě a máte 30% 

každá letošní firma je již na 99% Váš příjem stejný měsíc příští rok 

vytvořte  

si plán 

dlouhodobý vybudovat si historii a tím i vlastní příjem 

střednědobý určete si měsíční cíl – 200 kontaktovaných firem 

krátkodobý určete si týdenní cíl – 50 kontaktovaných firem 

denní denně minimálně 10 NOVĚ oslovených firem  

vytvořte  

si denní režim  

a řád 

postupovat dle databáze, nepřeskakovat a vracet se k těm,kam jste se nedovolali 

ihned si stručně poznamenat průběh jednání – viz. návod 

denně nejdříve oslovovat nové firmy 

následně se připomínat 

odpoledne/navečer zaslat dle Vašich poznámek e-maily 

PŘEMÝŠLEJTE  LOGICKY  –  JE  TO  JAKO  SPORT 
smlouva = gól 

kolik dáte gólů, když  

nevystřelíte na branku? 

a kdo vystřelí za vás – pro váš gól? 

čím více střel – tím větší šance na gól a na více gólů 

čím více střel – tím vytříbenější technika pro příští lepší „střely“ 

 

 

 

 

 

 

OD  NIKOHO  NEMŮŽETE ČEKAT:  

že  by  si  CHTĚL DÁT VLASTNÍ GÓL, totéž  u  firem,  ŽE BY BYLY TAK UVĚDOMĚLÉ 

že  bude  NA  BRANKU  STŘÍLET ZA  VÁS – JE TO VÁŠ PODÍL – TAKŽE VAŠE PRÁCE 

NENCHTE SE OTRÁVIT „STŘELBOU VEDLE“ ANI VE SPORTU NEMÁ NIKDO 100%  ÚSPĚŠNOST 

ÚSPĚŠNÍ  STŘELCI  PÁLÍ   ZE   VŠECH   POZIC 
 


