Reklamná kampa?
pre zna?ku Chirmed
Prípadová ?túdia

Chirmed: bannerová
kampa? a redak?ný ?lánok
Chirmed je medicínske centrum, ktoré sa zameriava na laserovú epiláciu. Ke??e
najú?innej?iu metódou trvalej epilácie je vhodné vykonáva? e?te pred letom alebo
po ?om, ke? poko?ka nie je vystavená priamemu slne?nému ?iareniu, klient sa
rozhodol inzerova? práve na jar a na jese?. Produkt oslovuje ?pecifickú skupinu
?ien, no aj tak dosiahol v kampani pekné výsledky.

Pre?o vyskú?a? redak?ný ?lánok:
-

prispôsobíme vá? ?lánok tak, aby ?o najlep?ie fungoval na Modrom koníku
alebo
obsah pre vás vytvorí pou?ívate?ka Modrého koníka, ktorá opí?e skúsenos?
s va?ím produktom/slu?bou v jazyku a forme blízkej ?itate?kám
?lánok zverejníme na profile redakcie, na homepagei Modrého koníka
a na?om Facebooku

Zam er an ie: traffic na web
Tr van ie: marec ? máj 2018, november 2018
Pr odu k t : trvalá laserová apilácia v medicínskom centre Chirmed Plus
Cie?: zvý?i? náv?tevnos? na webe a dopyt po slu?bách

Pr iebeh k am pan e: Klient zvolil bannerovú kampa? po?as jari 2018, ke? sme
najprv poslali vybranému po?tu u?ívateliek správu do internej po?ty s ponukou
jarnej akcie. Správu sme cielili na Bratislavu a okolie, ke??e medicínske centrum
sídli v centre Bratislavy. Z 10 005 odoslaných správ sme zaznamenali 3 995 otvorení
(?o je 39,93% open rate) a 219 klikov (CTR 5,48%).
Pokra?ovali sme s mesa?ným odstupom pou?itím najvýraznej?ieho bannerového
formátu branding - okolo celého obsahu stránky Modrý koník. Doru?ili sme
220-tisíc zobrazení s CTR 0,33% (tý?d?ová kampa?). Nasledovala bannerová
kampa? v mobilných zariadeniach ale s vyu?itím vhodného formátu pre tieto
zariadenia - large rectangle s rovnakým po?tom zobrazení a výsledným CTR 0,18%.
Na jese? sa klient vrátil s redak?ným ?lánkom , ktorým vhodne doplnil komunikáciu.
Autorka ?lánku podrobne opísala, ako si dohadovala stretnutie, aké podmienky
musela splni? a ?o obná?ala samotná procedúra, aj ?o na sebe pozorovala pár dní
po nej. Okrem toho v ?lánku vysvetlila princíp metódy, ako to funguje a podelila sa
s ?itate?kami o svoje pocity.
Pozrite sa, ako sa nám podarilo zachyti? spoluprácu s klientom Chirmed: Ru k y
h or e, ch ?pk y dole. ?lánok si pre?ítalo vy?e 1 000 pou?ívateliek.
Klient po?as celoro?nej spolupráce zaznamenal zvý?enie dopytu po svojich
slu?bách o 100%.

Výsledk y k am pan e
Ban n er y - desk t op, t ablet

723 klikov

Ban n er y - m obily

386 klikov

Spr áva do in t er n ej po?t y

219 klikov, open rate 39,99%

Vyjadrenie klienta
Na?ím cie?om bolo získa? nových klientov, ?o sa nám pravdepodobne aj v?aka
Modrému koníku podarilo, ke??e sa nám po?et nových klientov medziro?ne zvý?il
o 100%. Oce?ujeme ve?mi príjemné a odborne zdatné obchodné zastúpenie
a odporú?ame vyskú?a?to aj vám.
René Kameník, majite?, Chirmed Plus s.r.o.

