Reklamná kampa?
pre zna?ku Rajo
Prípadová ?túdia

Modrý koník testuje: RAJO
Laktof ree
U? sa stáva tradíciou, ?e Rajo skú?a postupne v?etky na?e formáty a vracia sa
k nám ka?dý rok. V roku 2018 v?ak bolo tých noviniek a aj testova?iek akosi viac.
Ako u nás býva dobrým zvykom, na za?iatku kampane Skúsenosti so zna?kou sme
vybrali 10 na?ich pou?ívateliek, ktorým sme poslali novinky na vyskú?anie
a zrecenzovanie. Tentokrát sme uprednostnili rodiny recenzentiek, v ktorých je
prítomná intolerancia laktózy, preto?e pre nich je produktová rada Laktofree
primárne ur?ená.

Výhody formátu Skúsenost i so zna?kou:
-

lep?ia pozícia vo vyh?adáva?och, SEO, ochrana zna?ky a reputácie na
internete
obsah vytvorený pou?ívate?kami je ob?úbený v ich komunite, recenzie na
va?e produkty ?írime aj na sociálnych sie?ach
autentické osobné odporú?ania, ?írenie skúseností pou?ívateliek vo svojom
okolí, presah do offline sveta
získate obsah, s ktorým mô?ete ?alej pracova? (na soc.sie?ach, webe a pod.)

Zam er an ie: reach, vytvorenie obsahu, recenzie
Tr van ie: máj ? jún 2018
Pr odu k t : nová produktová rada Laktofree zameraná na ?udí s intoleranciou laktózy
Cie?: dosiahnu? ?o najvy??í reach a podnieti? mami?ky, aby vytvorili zaujímavý
obsah

Pr iebeh k am pan e: Pou?ívate?ky uverejnili recenzie na svojich blogoch. Vznikol tak
zaujímavý obsah, ktorý pomohol ?íri? povedomie o zna?ke a produktoch nielen
na Modrom koníku ale aj na iných sociálnych sie?ach.
Klienta milo prekvapilo, aké na?li na?e recenzentky pre jeho výrobky vyu?itie.
Skú?ali rôzne recepty, do testovania zapájali celú rodinu a in?pirovali svoje
sledovate?ky lákavými jedlami na fotkách. U? chápeme, pre?o je jedlo také
ob?úbené v na?ich testoch.
Pr ín os k am pan e: Spotrebite?ky samy nachádzali benefity produktov
V tejto kampani vyzdvihli pou?ívate?ky v?etky dobré vlastnosti testovaných
produktov, od chuti cez konzistenciu, vô?u, zlo?enie, hustotu, vyu?itie. A tie?
zhodnotili, ktorý druh produktov si ob?úbili najviac a ocenili dostupnos? produktu.
Celkovo kampa? videlo 300 000 pou?ívateliek Modrého koníka, ?o si klient ve?mi
pochva?oval.
Pozr it e si u k á?k u jedn ej z r ecen zií. Táto kampa? ve?mi pomohla Rajo produktom
v umiestnení vo vyh?adáva?i. Kto je zvedavý, ako ich spotrebitelia hodnotia, ten sa
k recenziám ?ahko dostane. Výsledky testovania produktov Rajo sa objavujú
vo vyh?adáva?i Google na prvých prie?kach. Klient tie? uverejnil recenzie na?ich
pou?ívateliek na svojej ?peciálnej webstránke.

Výsledk y k am pan e
321 pou ?ívat eliek

aktívne zapojených

26 884 ?u dí

sa dozvedelo o produktoch

337 218-k r át

zobrazené recenzie

Vyjadrenie klienta
Na?ím cie?om bolo oboznámi?s novinkami cie?ovú skupinu mami?iek - dali sme im teda
novinky testova? a boli sme príjemne prekvapení, ko?ko spôsobov vyu?itia spotrebite?ky
produktom na?li. Kampa? videlo takmer 300 000 u?ívateliek. V?etkým, ktorí by tie? radi
skúsili kampa? na Modrom koníku odporú?am, aby si nechali poradi? pri výbere
vhodného formátu. Spolupráca s obchodným tímom bola flexibilná a promptná.
Team Rajo

