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Ambasádorka pre TV JOJ
Ambasádorku pre TV JOJ sme za?ali h?ada? v auguste 2018 krátko predtým, ako
spú??ali prvý slovenský seriál venovaný mamám, Som mama. V septembri u nás TV
JOJ vyu?ila na promo seriálu aj brandový formát Dni so zna?kou - Dn i s JOJk ou aby
ho predstavila a nadviazala s divákmi kontakt. Pôda pre Am basádor k u zn a?k y
bola perfektne pripravená. Jej práca za?ala 1. októbra 2018 a momentálne patrí
k najúspe?nej?ím na na?om portáli.

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 er an ie: love brand, brand awareness, vytvorenie obsahu
Tr van ie: október 2018 ? sú?asnos? (september 2019)
Pr odu k t : Program TV JOJ zaujímavý pre cie?ovú skupinu: Inkognito, Na?i, Som
mama, Rozum v hrsti, Prázdniny, Supermama, ?SMT, rozprávky, filmy, TV Rik...
Cie?: oslovi? cie?ovú skupinu mami?iek a mladých rodín pre vybrané programy TV
JOJ

Pr iebeh k am pan e: Ambasádorku sme vybrali na základe reakcií na výzvu, ktorá
v?dy od?tartuje h?adanie tej správnej influencerky na na?om portáli. Ako sa ukázalo
u? pri jej prvom príspevku o spolupráci, vybrali sme správne. Janka je nad?enou
divá?kou, miluje rozprávky, JOJka ju baví a vyskú?ala si u? aj ú?inkovanie
v niektorých reláciách.
Nás pote?ilo, ?e je tvorivá, ve?mi pozitívna a má charizmu, ktorá baví jej
sledovate?ky.

Sú?as?ou

jej

práce

je

zverej?ovanie

zákulisných

piko?iek,

upozor?ovanie na vysielanie programov, ktoré by si na?e pou?ívate?ky rozhodne
nemali necha? ujs?, rozdávanie srdie?ok za hádanky.
Okrem toho na jej blogu prebiehajú sú?a?e, pridáva obsah z webových stránok TV
JOJ (prezenu.joj.sk) a na?alej prispieva fotkami a postrehmi zo svojho súkromia.
Komunikácia s ambasádorkou je aj o získavaní spätnej väzby. Mami?ky jej ?asto
pí?u, kedy sa bude vysiela? ?al?ia séria ich ob?úbeného seriálu, ?i pre?o JOJka
vysiela niektoré rozprávky ve?er :)
Pre TV JOJ sme vytvorili skupinu Pr epn i sa do JOJ poh ody, ktorá u? má takmer 600
?lenov. Priestor na príspevky tu majú aj ?lenovia skupiny, ktorí mô?u odporú?a?
svoj ob?úbený film, te?i? sa spolu na nové epizódy seriálu, zapája? sa do sú?a?í
a pod. Pozr it e si pr ácu am abasádor k y t u .

Pr iebe?n é výsledk y k am pan e
Blog am basádor k y
288 sledovate?ov

Sk u pin a
588 ?lenov

Dosah jej pr íspevkov
36 000 unikátov mesa?ne

Po?et pr íspevkov v sk u pin e
323

En gagem en t n a blogu
1 927 unikátov mesa?ne

Podiel osloven ých pr ih lásen ých
28,65% mesa?ne

Vyjadrenie klienta
Na?ím zámerom bolo oslovi? cie?ovú skupinu mami?iek a mladých rodín pre vybrané
formáty TV JOJ. Výsledky príchodu divákov na televíznu obrazovku, ?o je ná? hlavný cie?,
sú ?a?ko merate?né, ale s formou spolupráce sme na Modrom koníku spokojní. Pá?il sa
nám prístup tímu Modrého koníka, oce?ujeme asistenciu pri procese výberu
ambasádorky a reporting na ve?mi vysokej úrovni. Ak uva?ujete nad ambasádorkou,
dajte si zále?a? na jej výbere, pripravte si content, ceny do sú?a?í, rozde?te prácu na
kampani medzi viacerých ?udí a aktívne sa zapájajte - odpovedajte na komentáre.
Kristián ?effer, Marketingový mana?ér, TV JOJ

