
FERRERO - Raffaelo proti osamělosti  
Výsledky Kampaně 

 
 

Data a zdroje: 

Kampaň on-air:   Květen 2017 
Prodejní výsledky:  Květen 2017 vs. Květen 2016, Nielsen Admosphere, TNS Kantar 
Marketingové výsledky:  Výzkum provedl Ipsos Connect Research Agency v červenci 2017 
PR/media:   Weber Shandwick monitoring, květen-červen 2017 
Podklady pro ROI:  interní data klienta 
Data o aplikaci:   interní data klienta 
 

 

Výsledky trhu 

Trh v České a Slovenské republice se v roce 2017 kdy byla kampaň realizována, vyvíjel 
obdobně. V obou zemích pokračovala chuť spotřebitelů nakupovat ve slevách. Hlavní značky na 
trhu pokračovaly v komunikaci slev.  

Celkové reklamní výdaje v ceníkových cenách meziročně narostly (zdroj Nielsen Admosphere, 
TNS Kantar) a díky tomu bylo pro menší projekty opět o něco těžší se mediálně prosadit.  

 

 

 

Naplnění cílů podle jednotlivých cílových skupin  

(zdroj: výzkumná agentura Ipsos Connect, červenec 2017) 

 

 
 

Stávající zákazníci: 

• Zadání: Zvýšit prestiž (hodnotu) značky a tak bojovat proti návyku zákazníků kupovat 
konkurenční značky ve slevách – cíl zvýšení o 5 % 

Výsledek: vnímání, že Raffaello je prestižní značka se zvýšilo o +11 % ▲ 

 

  



• Zadání: Podpořit vnímání značky jako moderního produktu – cíl zvýšení o 5 % 

Výsledek 1: vnímání, že Raffaello je moderní se zvýšilo o +10 % ▲ 

Výsledek 2: vnímání, že Raffaello je atraktivně baleno se zvýšilo o + 9 %  

 

• Zadání: Zvýšit engagement spotřebitelů v atributu brand closeness – cíl zvýšení o 5 % 

Výsledek: Brand closeness se zvýšila z hodnoty 64 % na hodnotu 73 %, tj. nárůst o 9 p.b.  

 
 

 
 
 

 

Potenciální zákazníci (tj. ještě nekupují Raffaello) 

 

• Zadání: Podpořit vnímání Raffaella jako ideálního dárku což je jeden z hlavních důvodů 
proč Raffaello poprvé koupit i přes jeho vysokou cenu – cíl zvýšení o 10 % 

Výsledek 1: vnímání, Raffaello je perfektní dárek se zvýšilo o + 13 %  
a dostalo se na podobnou úroveň jako u lidí, kteří už značku v minulosti koupili 

Výsledek 2: vnímání, že Raffaello je „treat for me or my friends“ se zvýšilo o +11 %  

 

 

 

  



Společné obchodní cíle: (zdroj Nielsen Scan Data – Czech Republic, Slovakia) 

 

• Zadání: Zlepšit prodejní výsledky - alespoň o 2 % 

Výsledek:  

Česká republika květen 2017 vs. květen 2016 

Meziroční pokles trhu o -6 % 

Nárůst prodejů Raffaella o +9 % ▲ 

 

Slovensko květen 2017 vs. květen 2016 

 Meziroční nárůst trhu o +5 % 

 Nárůst prodejů Raffaella o +25 % ▲ 

 
 

Další výsledky vyplývající z realizované kreativy nad rámec původního očekávání 

 

Raffaello aplikace na zasílání osobních vzkazů: (zdroj: interní analytika klienta) 

- 17 400 app installs (12 600 CZ, 4 800 SK) 

- 27 140 unique users (21 340 CZ, 5800 SK)  

- 43 890 times app is used per unique user 

 

Unpaid PR media coverage – 110.000 EUR (zdroj: monitoring Weber Shandwick) 

Unpaid Online coverage – 40 mio views (zdroj: monitoring Weber Shandwick) 

Return of Investments (ROI) of the project was 150% (zdroj: interní data klienta) 
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