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Správy do internej po?ty: 
BILLA
Obchodný re?azec BILLA u? u nás minulosti vyu?il viaceré reklamné formáty a pred 

Vianocami sa vrátili s vä??ou kampa?ou, ktorej sú?as?ou boli: Sú?a?, Správy do internej 

po?ty, natívny ?lánok a displayové formáty. Cie?om bolo podpori? predaj produktov VIVO 

cez vernostnú kampa? v cie?ovej skupine ?ien. Po kampani marketérom odkazuje 

marketingový mana?ér BILLA toto: "Odporu?il by som im, aby i?li ur?ite do toho, ak je v ich 

záujme oslovi? cie?ovú skupinu, ktorá sa natívne zdr?iava na Modrom koníku."

Zam eranie: doru?enie reklamných správ cie?ovej skupine

Trvanie: posledný novembrový tý?de? 2019

Produkt : hrnce zna?ky VIVO

Cie?: podpora predaja produktov z vernostnej kampane VIVO
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Pr iebeh kam pane: Správy do internej po?ty sme posielali po tý?d?ovej Sú?a?i, v ktorej 

mohli na?e pou?ívate?ky hrnce zna?ky VIVO vyhra?. Po?as sú?a?e si klient objednal 

displayový formát halfpage, ktorý sa dobre zobrazuje na desktopoch aj v mobiloch 

a zárove? pou?ívate?ky pripravil na ?al?iu komunikáciu zna?ky. 

V Správach do internej po?ty klient komunikoval mo?nos? získa? hrnce VIVO s výraznou 

z?avou v rámci vernostného programu, ?ím nadviazal na predchádzajúce formáty 

a pou?il tie? podobný vizuál. 

Po odoslaní správ klient zvolil ?al?í neprehliadnute?ný displayový formát Branding, 

následne sme pre BILLU napísali natívny ?lánok a na záver kampane sme zobrazovali 

men?í ale dobre vidite?ný formát v desktopoch aj mobiloch Large Rectangle. 

Vyjadrenie kl ienta: 
Na?ím cie?om bolo podpori? predaj produktov z vernostnej kampane VIVO. Vyu?ili sme v?etky 

dostupné formy komunikácie na Modrom koníku, z ktorých sa mi ako performance 

marketérovi najviac pá?il formát Správy do internej po?ty. Dosiahli sme ve?mi dobrý open rate 

na úrovni cez 50% a zárove? nadpriemerné CTR cez 3%. Celkovo hodnotím pozitívne v?etky 

vyu?ité formáty s oh?adom na ich rozdielne KPIs. Na spolupráci sa mi najviac pá?i, ?e ?udia 

v Modrom koníku sú v?dy ochotní a pripravení pomôc? s plánovaním kampane. Najviac 

oce?ujem, ?e poznajú svoju ?pecifickú cie?ovú skupinu, s ktorou vedia ve?mi dobre pracova?.

         Alex Prochyra, Marketing Manager, BILLA

Výhody formátu Správy do internej po?ty:
- Správy sú neprehliadnute?né, doru?ujeme max. jednu správu za tý?de?, 

v závislosti na atraktivite nadpisu dosahujú open rate okolo 40 - 50%,

- správy dostanú len aktívne pou?ívate?ky a mô?ete ich zacieli? ve?mi presne, ?i u? 

chcete oslovi? tehotné, mami?ky v ur?itom veku, z vybraného regiónu a pod. 

- vizuál aj obsah správy je na klientovi, mô?ete v nej pou?i? jeden alebo viac 

preklikov, obrázky, z?avové kódy alebo tie? video.
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