Reklamná kampa?
pre zna?ku Albi
Prípadová ?túdia

Dni s Kúzelným ?ítaním
Klient Albi nie je na Modrom koníku ?iadny nová?ik. U? sme s ním testovali, alebo
skôr hrali sa Hry v kocke a tentokrát sa rozhodli vyskú?a? ob?úbený natívny formát
Dni so zna?kou. Je typický ?irokým priestorom na obojstrannú komunikáciu klienta
s mami?kami, ktoré u? predtým ve?a diskutovali o produktoch od Albi.

Výhody formátu Dni so zna?kou:
-

-

Modrý koník po?as 1 ? 2 tý?d?ov ?ije va?ou zna?kou, va?e logo sa zobrazuje
na ka?dej na?ej podstránke a odkazuje na komunikáciu so zna?kou
(diskusie, sú?a?e, blog)
zástupca zna?ky komunikuje osobne, má vlastný profil a blog, diskutuje
s pou?ívate?kami
ve?ký priestor na komunikáciu, vysvetlenie detailov a vlastností produktu,
priamy kontakt so zákazníkmi a záujemcami o vá? produkt, cenná spätná
väzba, interakcia, mo?nos? odmeni? pou?ívate?ky v sú?a?iach a odkáza? ich
na va?e stránky

Zam er an ie: brand awareness
Tr van ie: 7 dní (2. ? 8. júl 2018)
Spr ávn e n a?asovan ie: Zárukou úspechu je ur?ite správne na?asovanie kampane.
V tomto prípade sme dali priestor hovoriacej ceruzke a zábavným kni?kám cez
?kolské prázdniny, ke? sa deti viac doma nudia a mami?ky h?adajú stále nové
spôsoby, ako ich zabavi? a nie?o ich pritom nau?i?
Pr odu k t : Kúzelné ?ítanie ? interaktívne kni?ky a hry s elektronickou ceruzkou

Hlavn ý cie?: predstavi? produkt Kúzelné ?ítanie mami?kám, opýta? sa ich na názor,
skúsenosti, urobi? kvalitatívny prieskum
Pr iebeh k am pan e: Modrý koník vytvoril priestor na vysvetlenie produktu
mami?kám, teda cie?ovej skupine. Klient sa zameral na jeho plusy, ?ím sa chcel
odlí?i? od konkurencie. ? al?ím prínosom bolo predstavenie webových stránok
a videí. Z diskusií s mami?kami na?erpali nové nápady na vylep?enie a novinky.
Po?as kampane sa klientovi zvý?ila náv?tevnos? na webe a zaznamenal zvý?ené
mno?stvo predaných produktov. Do diskusií sa zapájali mami?ky, ktoré produkt
predtým nepoznali, ale aj také, ktoré s ním majú skúsenosti. Klient si tak odniesol
mno?stvo návrhov, ktoré postupne zapracováva do edi?ného plánu vývoja
noviniek.
Pozr it e si celú k am pa? Dn i s Kú zeln ým ?ít an ím .

Výsledk y k am pan e
Ak t ívn e zapojen ých u n ik át ov

1020

Zobr azen í pr íspevkov n a f ir em n om blogu

608 736

En gagem en t vo f ór e

850

En gagem en t n a blogu

1817

Nár ast sledu jú cich blogu za jeden de?

103

Vyjadrenie klienta
Produkt Kúzelné ?ítanie nie je úplne najjednoduch?í, kampa? Dni so zna?kou nám dala
priestor na jeho vysvetlenie. Z blogov a diskusií sme na?erpali nové nápady na
vylep?enia, ?i novinky. Toto je pre nás ve?mi podstatné, preto?e na názore na?ich
zákazníkov nám zále?í. Po?as trvania kampane sme zaznamenali zvý?ený po?et
náv?tevníkov ná?ho eshopu a zárove? zvý?ený po?et nákupov a celkového obratu.
V prípade, ?e je va?a cie?ová skupina na Modrom koníku, odporú?am vám neváha?
a spoluprácu absolvova?. Pá?i sa mi profesionalita, príjemná a priate?ská komunikácia,
ochota a pomoc pri rie?ení problémov, interaktivita.
Petronela Bu?ová, Produktový ?pecialista, Albi s.r.o.
Na túto spoluprácu klient nadviazal ?al?ími, ?i u? to boli sú?a?e (zábavné balí?ky
hier V kocke) alebo testy (Hry Kvído a vonné prírodné svie?ky HEART & HOME).

