Eliška Feiferová, Double Your Success, United
Kingdom
Byla jsem na stáži ve Velké Británii v Birminghamu na tři týdny díky naší škole
Střední umělecko-průmyslové škole sklářské a programu Erasmus+.

Pracovala jsem ve firmě Double Your Success pro podnikatele Deppak Pathak.
Firma se zabývá návrhy marketingových plánu pro firmy, které potřebují získat první
zákazníky anebo pro firmy velké, které pouze potřebují novou kampaň apod. Majitel
též vyučuje na vysokých školách a pořádá workshopy. Proslavil se zejména psaním
knih, a to hlavně jednou, která byla bestsellerem. Firma kromě majitele nemá žádné
zaměstnance, takže jsem pracovala pouze s ním. Dee pracuje z kavárny, což byla
velice zajímavá zkušenost a
zjistila jsem, že to tak dělá
spousta lidí v Anglii.
První, s čím jsem se na praxi naučila, byly kalendáře a speciální
aplikace, která je kalendář, avšak s tím rozdílem, že jsou s ním
propojeny všechny sociální sítě firmy. Do kalendáře se vkládají
hotové příspěvky, které pak aplikace sama zveřejňuje v dané datum.
Takhle jsem Deemu sociální sítě spravovala celé tři týdny.
Dlouhodobý plán, který mí Dee zadal, byly sjednotit vizuálně
příspěvky a celkově prospekty firmy. Začala jsem tím, že jsem pro
firmu navrhla logo jednotné pro všechny prospekty. Logo byl dlouhodobý projekt na přibližně 14 dní, kdy jsem vždy navrhla
a zpracovala nějaký návrh, pak jsme ho s Deem prokonzultovali a poté jsem provedla potřebné úpravy. Po nějaké době
pracování především s grafikou, jsem byla optána, zda bych se chtěla naučit i něco z marketingu. Vyzkoušela jsem si udělat
průzkum univerzit v Anglii, ze kterých jsem se snažila dostat co nejvíce emailových adres na lektory v oboru business a
marketing a vkládala do Aplikace Lemlist, kde jsme založili novou kampaň, na workshopy a přednášky. Úspěšnost jsme měli
velikou, lektoři začali odpovídat už během druhého dne a viděli jsme tedy okamžité výsledky.
Zlepšení v angličtině jsem během stáže nějak zvlášť nepociťovala, avšak Dee mi na konci stáže řekl, že moje zlepšení
v angličtině pozoruje hodně. Uvědomila jsem si to i ve chvíli, kdy jsem si po
půl dni zjistila, že vlastně pro Deeho vyřizuji telefony v angličtině.
Bydlela jsem v úžasné rodině, která mi velice přirostla k srdci. Měli krásný
velký dům, kde jsem měla k dispozici velikou kuchyň a pokoj se svojí
koupelnou. Avšak čas jsem s nimi trávila i na krásné zahradě, kde jsem si hrála
s jejich psy nebo jim pomáhala.
Jsem ráda že jsem se do tohoto projektu mohla zapojit, protože hrazeno z grantu
jsem měla úplně vše. Měla jsem koupené a zařízené letenky, kartičku na
autobus, ubytování a měla jsem spoustu peněz na stravování.
Díky praxi jsem se v Birminghamu dostala i na místa, kam bych se nikdy jako
turista nejspíš nedostala. Tím myslím zejména pracovní večírek na střeše
nejvyššího hotelu v Birminghamu, kde jsem se seznámila se spoustou
zajímavých lidí.

