Reklamná kampa?
pre zna?ku LINDEX
Prípadová ?túdia

Skúsenost i so zna?kou:
LINDEX
"Ak sa rozhodnete pre kampa? na Modrom koníku, diskutujte s portálom, vysvetlite
v?etky silné, ale aj slabé stránky zna?ky. Nechajte si od nich poradi?, svoje publikum na
stránke poznajú najlep?ie," povedal klient po kampani. Testovanie produktov na
Modrom koníku v?dy vzbudí ve?ký ohlas, mami?ky rady skú?ajú nové veci a potom
ich hodnotia v rozsiahlych recenziách. Ale toto testovanie prekonalo v?etky
rekordy. Vyhlásenie výzvy, ?e h?adáme 10 mami?iek, ktorým po?leme pouká?ky na
nákup detského oble?enia LINDEX, si pre?ítalo 18-tisíc pou?ívateliek, testova? ich
chcelo viac ne? 1000. O formáte Skúsenosti so zna?kou.

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: február ? marec 2019
Pr odu k t : nová detská kolekcia LINDEX
Cie?: Informova? cie?ovú skupinu o novej detskej kolekcii LINDEX, ktorá sa vyzna?uje
pestros?ou a ?etrnos?ou k prírode. V?etky produkty sú 100% organické a získali
certifikát GOTS (Global Organic Textile Standard).

Pr iebeh k am pan e: Na?e recenzentky zobrali svoju úlohu zodpovedne. Vyberali
rôzne kúsky, a tak sa v recenziách detské outfity neopakovali a ?itatelia recenzií si
mohli prehliadnu? ve?kú uká?ku produktov, ktoré chcel klient predstavi?. Okrem
toho, ?e deti obliekli od hlavy po päty, oble?enie podrobili testovaniu na ihriskách,
v da?di, po?as spánku a pri hre, preto ocenili, ?e oble?enie vydr?alo v top stave aj
po nieko?kých praniach. Testovanie za?ínali nákupmi, na ktoré zobrali aj svoje
ratolesti. Tie sa stali hlavnými hviezdami fotiek so ?týlovými outfitmi, ktorými sa
mohli iné mami?ky in?pirova?. V niektorých prípadoch nakupovali aj oteckovia, lebo
predajní Lindex po Slovensku nie je ve?a a vyberali sme recenzentky zo v?etkých
kútov Slovenska. Z tohto dôvodu spomenuli eshop, na ktorom mô?u nakúpi? v?etky
mami?ky. Recenzie oble?enia zna?ky LINDEX nájdete tu.

Výsledk y k am pan e
2 030 pou ?ívat eliek

aktivne zapojených

29 894 ?u dí

sa dozvedelo o produkte

991 576-k r át

zobrazené recenzie

Vyjadrenie klienta:
Portál Modrý koník sme oslovili z dôvodu ve?kého zásahu na?ej cie?ovej skupiny mami?ky. Na?ím cie?om bolo informova? o novej detskej kolekcii. Kampa? dosiahla
vynikajúce výsledky - bola to historicky najúspe?nej?ia kampa? Skúsenosti so zna?kou.
Prejavilo sa to aj vo zvý?ení predaja baby sortimentu. Pá?i sa mi kreativita, odbornos?,
flexibilita a spo?ahlivos?. Kampa? nielen pripravia na základe dodaných podkladov, ale
aj zvolia správny spôsob komunikácie s u?ívate?kami.
Nina Foltánová, Account director, DIGILINE (kampa? pre klienta zastre?ovala
agentúra)

