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Celoro?ná spolupráca a 
?peciálny formát Interst it ial
Union zdravotná pois?ov?a s nami spolupracuje u? tri roky. Vlani sa klient rozhodol ís? do 

aktívnej?ej komunikácie, z ?oho vznikli zaujímavé ne?tandardné projekty. Cie?om bolo 

predstavi? mami?kám benefity klienta a presved?i? ich, ?e je spo?ahlivým partnerom, 

ktorému mô?u dôverova?. Zárove? sme kampa? pre klienta navrhovali tak, aby sa aj on 

dozvedel viac o mami?kách, cie?ovej skupine, ktorá mu mô?e prinies? ve?a nových 

poistencov. Preto sme kampa? rozlo?ili do viacerých fáz, po?as ktorých klient v?dy 

komunikoval iné témy a oslovoval stále viac mami?iek. 

Zam eranie: oslovenie cie?ovej skupiny prostredníctvom ?lánkov, doru?enie reklamných 

správ cie?ovej skupine,  oslovenie tehotných cez  tehotenský newsletter, komunikovanie 

výhod prostredníctvom display formátov, oslovenie unikátnych pou?ívate?ov 

nepresko?ite?ným formátom Interstitial pre zber leadov, oslovenie cie?ovej skupiny cez 

reklamy na Facebooku a anketa po ve?kej kampani 

Trvanie: priebe?ne po?as roka 2019

Produkt : slu?by a výhody pre poistencov Union zdravotnej pois?ovne

Cie?: predstavi? cie?ovej skupine mami?iek a budúcich mami?iek benefity pois?ovne, 

komunikova? s nimi témy súvisiace s produktom, získa? leady a spätnú väzbu na kampa?

Pou?it é form át y

- Redak?né ?lánky

- Displayové formáty 

(Navite content ad, 

Branding, Halfpage)

- Správy do IP

- Tehotenský newsletter, 

Modrý koník newsletter

- Interstitial

- Facebook Ad

- Anketa

https://www.modrykonik-pre-marketerov.sk/skusenosti-so-znackou


Pr iebeh kam pane: Kampa? sme za?ali v druhom kvartáli publikovaním redak?ného 

?lánku a zobrazovaním displayového formátu native content ad s benefitom pois?ovne, 

súviciasim s témou ?lánku. Tehotné ?eny klient oslovil reklamným bannerom 

v tehotenskom newslettri, ktorý dostávajú pravidelne ka?dý tý?de?. 

V máji a júni klient komunikoval výhody poistenia ?lánkami na témy o de?och, ktoré 

zaujímajú mami?ky najviac. ?lánky boli doplnené o displayové formáty Branding 

a Halfpage a tie? Native content ad, v ktorých klient priamo komunikoval výhody 

poistenia. Balík výhod pre mami?ky a deti?ky potom komunikoval aj formou Správ do 

internej po?ty a bannerom v tehotenskom newslettri.

V septembri sme s klientom realizovali ne?tandardný bannerový formát, a to Interstiatial, 

ktorý bol rozfázovaný tak, aby cesta ku konverzii (získaniu leadu) bola 

?o najprirodzenej?ia. Interstitial sa zobrazil viac ako 130-tisíc unikátnym pou?ívate?om 

v hlavnom prepois?ovacom období. Tento formát je nepresko?ite?ný, tak?e si ho v?imol 

ka?dý. Jeho sú?as?ou bol kontaktný formulár, v?aka ktorému klient následne vedel 

oslovi? záujemcov a pomôc? im zmeni? pois?ov?u. Ku koncu roka klient uverejnil e?te 

?lánky a poslal Správy do internej po?ty, ?ím si udr?al pozornos? pou?ívateliek a tie? 

upevnil poznate?nos? zna?ky. 

Záver kampane patril ankete, v ktorej sa klient dozvedel okrem toho, ako sa kampa? 

mami?kám pá?ila, aj zaujímavé insighty, na ktorých stavia komunikáciu v roku 2020.

Vyjadrenie kl ienta: 
Cie?om kampane bolo presved?i? mami?ky na Modrom koníku, ?e Union zdravotná pois?ov?a 

im má ?o ponúknu? a ?e sme partnerom, ktorý stojí zato. S výsledkami sme boli spokojní 

nadmieru, nako?ko sa nám podarilo zvý?i? konverziu a z dostupných dát vyplýva, ?e mami?ky 

ove?a viac poznajú na?u pois?ov?u, jej benefity a majú nás rad?ej. Po kampani sme zis?ovali, 

ako vnímajú na?u komunikáciu u?ívate?ky na Modrom koníku, ?i sa im na?a komunikácia 

a formáty pá?ia, ktoré z nich sa im pá?ia a ?i im vieme e?te prinies? to, ?o od nás o?akávajú. 

Odpovede nás prekvapili, priniesli nám nové insighty, na ktoré sme sa zamerali u? tento rok. 

Kampa? ur?ite splnila ná? cie?, bola to jedna z najlep?ích kampaní, ktoré sme doteraz mali. 

Matú? Hreha, ?pecialista digitálneho marketingu a priameho predaja 

Union zdravotná pois?ov?a

O formáte Interst it ial :
- Prekrýva obsah stránky a nemo?no ho presko?i?,

- je vhodný na zbieranie leadov a komunikáciu najdôle?itej?ích reklamných správ, 

- na tento formát treba pou?ívate?ky pripravi?, najprv im predstavi? zna?ku a jej 

benefity, zbiera? si publikum, a? potom sa zamera? na získavanie leadov.
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