Reklamná kampa?
pre Kaufland
Prípadová ?túdia

Skúsenost i so zna?kou:
Kuniboo
Privátna zna?ka detskej módy Kuniboo, ktorá je dostupná exkluzívne v Kauflande,
bola uvedená na trh len nedávno, koncom roka 2018. Oble?enie predviedli
prvýkrát deti zamestnancov Kauflandu po?as netradi?nej módnej prehliadky. V
spolupráci s obchodným re?azcom Kaufland sme desiatim vybraným mami?kám
poslali dar?ekovú kartu, s ktorou mohli nakúpi? oble?enie pre svoje deti a posúdi?
jeho funk?nos?, kvalitu, dizajn, obal a dostupnos? v známom obchodnom re?azci.
Pre?ítajte si viac o natívnom formáte Skúsenosti so zna?kou. Klient po testovaní
pou?il odporú?ania mami?iek v letáku.

Výhody formátu Skúsenost i so zna?kou:
-

-

Obsadenie pozícií vo vyh?adáva?och a podporenie SEO, ochrana zna?ky
a reputácie na internete, akonáhle niekto vyh?adáva recenzie s daným
produktom.
Obsah vytvorený u?ívate?kami je ob?úbený v ich komunite, recenzie na
produkty ?írime aj na sociálnych sie?ach.
Autentické odporú?ania, ?írenie skúseností pou?ívateliek vo svojom okolí
a sociálnych kruhoch.
Získate obsah, s ktorým mô?ete ?alej pracova? vo svojej komunikácii.

Zam er an ie: reach, vytvorenie obsahu, recenzie
Tr van ie: máj ? jún 2019
Pr odu k t : detské oble?enie zn. Kuniboo zo 100% biobavlny a certifikátom GOTS
Cie?: zvý?i? povedomie o privátnej zna?ke Kauflandu formou recenzií na základe
reálnych skúseností mami?iek a organické ?írenie informácií o pozitívnych
skúsenostiach medzi relevantnou cie?ovou skupinou (online+offline)

Pr iebeh k am pan e: Najprv sme vyhlásili pátranie po mami?kách s de?mi vo veku
do 6 rokov a záujmom o detskú módu, ktorá je pekná, ale aj praktická a ekologická.
Testova? chcelo vy?e 600 mami?iek. Desiatim vybraným pou?ívate?kám sme poslali
nákupnú pouká?ku v hodnote 50 Eur. V recenziách sa zamerali najmä na kvalitu
oble?enia a privítali výhodné ceny. Pá?il sa im materiál príjemný aj pre najcitlivej?iu
detskú poko?ku. Zhodli sa na tom, ?e si oble?enie po praní udr?alo farby aj tvar,
vyzdvihli látkové ?títky, ktoré de?om pri nosení nepreká?ajú, a pá?ili sa im ?títky na
meno praktické najmä pre ?kôlkarov. Po dobrých skúsenostiach by si oble?enie
Kuniboo kúpili znovu. V závere recenzií zhrnuli výhody produktov.
Pozrite si recenzie oble?enia Kuniboo s fotkami tu.

Kampa? sme podporili príspevkami na Facebooku. Príspevok s hotovými
recenziami dosiahol 439 379 zobrazení a 3 451 preklikov. V?aka recenziám sa
zna?ka Kuniboo dostala na prvé prie?ky vyh?adávania v Googli. Vyh?adajte si
"skusenosti s oblecenim kuniboo" a presved?te sa sami. Klient na základe
pozitívnych recenzií pou?il v letáku pe?a? kvality: Odporú?a 10 z 10 mami?iek.

Výsledk y k am pan e
1 014 pou ?ívat eliek

aktivne zapojených

25 862 ?u dí

sa dozvedelo o produkte

479 174-k r át

zobrazené recenzie

Takto reagovali ?itate?ky recenzií, ktoré potvrdili spokojnos? so zna?kou.

Vyjadrenie klienta:
Spoluprácu s Modrým koníkom jednozna?ne odporú?ame. Je to profesionálny partner
a so spoluprácou a výsledkami kampane sme maximálne spokojní. Dosiahli sme v?etky
ciele, ktoré sme mali: mo?nos? vyu?íva? originálnu oficiálnu pe?a? "Odporú?a 10 z 10
mami?iek", zvý?enie povedomia o zna?ke v?aka príspevkom a finálnym recenziám
testujúcich, 100-tisícový reach na Facebooku, redak?né ?lánky a tie? remarketing
formou správ do internej po?ty pou?ívate?kám, ktoré interagovali s kampa?ou.
?ubica Kubi?ková, Marketing Kaufland

