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Ambasádorka zna?ky 
Popradské
Popradské je zna?ka s tradíciou a je medzi spotrebite?mi v?eobecne ve?mi známa. 

S Popradskými kávami a ?ajmi sme u? nieko?kokrát úspe?ne spolupracovali, 

napríklad osved?il sa im formát Skúsenosti so zna?kou, v?aka ktorému na?e 

pou?ívate?ky vyskú?ali wellness ?aje Popradské alebo ochutnali novinky zrnkových 

káv Popradská. Klient sa rozhodol aj pre atraktívny formát natívnej reklamy 

Ambasádorka zna?ky. 

Výhody formátu Ambasádorka zna?ky:
- ambasádorka dlhodobo buduje povedomie o va?ej zna?ke, stáva sa akoby 

?hovorcom? zna?ky

- va?e produkty sa stanú ka?dodennou sú?as?ou jej ?ivota na nieko?ko 

mesiacov

- tvorí kvalitný obsah a in?piruje ostatné pou?ívate?ky

- aktívne pracuje v skupine, zapája do tvorby obsahu jej ?lenov

- jej obsah mô?e klient ?íri? na iných svojich komunika?ných kanáloch 

Zam eranie: love brand, brand awareness, vytvorenie obsahu

Trvanie: jún 2017 ? júl 2018 (60 tý?d?ov)

Produkt : Popradské kávy a rôzne druhy ?ajov Popradský a Mistral

Cie?: zvidite?nenie a priblí?enie produktov cie?ovej skupine ? ?eny a matky

https://www.modrykonik-pre-marketerov.sk/ambasadorka-znacky
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Pr iebeh kam pane: Ambasádorka bola vybratá v náro?nom výberovom procese, 

po ktorom v?dy nasleduje ?kolenie. Sú?as?ou prípravy bola jej náv?teva výroby 

Popradské, v?aka ktorej produkt detailne spoznala a mohla o ?om ?ah?ie písa?. 

Po?as svojho 14-mesa?ného pôsobenia vytvorila stovky príspevkov. Písala blogy, 

vymý??ala recepty, prispievala statusmi z ka?dodenného ?ivota, vlastnými 

fotografiami, organizovala sú?a?e. Ako sa nám to stalo u? nieko?kokrát, klient bol 

nato?ko spokojný s jej prácou, ?e jej ponúkol spoluprácu, aby mu na?alej pomáhala 

?íri? dobré meno o zna?ke.

Zna?ke Popradské sme vytvorili skupinu pod vlastnou hlavi?kou pre kávi?kárky 

a milovní?ky ?aju. Po?et ?lenov sa im po?as kampane rozrástol, a tí mô?u na?alej 

sledova? ich obsah a ochutnáva? nové druhy kávy a ?ajov. 

Pozr it e si prácu am abasádorky t u. Pozor, hrozí, ?e sa do jej príspevkov za?ítate, 

ohúri aj vás a budete chcie? pre svoju zna?ku taký kvalitný obsah tie?.

Vyjadrenie kl ienta
Chceli sme skúsi? nový komunika?ný kanál  na portáli s vysokým po?tom u?ívateliek, 

ktoré sú na?ou cie?ovou skupinou. Z výslednej práce na?ej ambasádorky sme boli 

nad?ení. Posty s fotografiami a sprievodným textom boli krásne spracované 

a autentické. Práve autentickos? dnes "letí" a ka?dý má u? dos? fotiek z fotobánk. Na?a 

skupina sa pekne rozrástla. Spojenie ?ikovnej ambasádorky a známej zna?ky mô?e 

vytvori? úspe?nú a plodnú spoluprácu, ako to bolo v na?om prípade. Spolu s tímom 

Modrého koníka sme si sadli, za ?o im ?akujem. Aj v?aka nim v?etko prebiehalo hladko 

a bezproblémovo. Je dobré poveda?, ?o chcete, a oni vám s tým pomô?u.

Ján Zeman, Marketing manager, Popradské

Klient na Modrom koníku komunikuje ?alej. Napríklad, na?e pou?ívate?ky testovali 

nové príchute ?ajov a takto vyzerala ich kama? Dni so zna?kou.  

Blog am basádorky
1069 sledovate?ov

Dosah jej pr íspevkov
21 000 unikátov tý?denne

Engagem ent  na blogu 
297 unikátov tý?denne

Výsledky kam pane

Skupina 
638 ?lenov

Po?et  pr íspevkov v skupine
49 tý?denne 

Engagem ent  v skupine
243 unikátov tý?denne 
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