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Výsledky 
 
 
Úspěch kampaně se předčil naše očekávání, kdy se výborné výsledky online komunikace plně 
promítly i do obchodních výsledků a prodejů spotřebičů Beko.  
 
Ve sledovaném období listopad 2017 až leden 2018, kdy se video obsah servíroval podle naší nové 
strategie, běžela veškerá ostatní marketingová komunikace bez jakékoliv změny oproti 
předchozímu období, se kterým porovnáváme naše výsledky. 
 

1) Zvýšení povědomí o značce  
Spontánní znalost značky vzrostla z 31 % na 34 %, kdy se podařilo Beko jako jedné z mála 
značek na trhu obrátit všeobecně klesající trend. Dotazovaná znalost pak vzrostla ze 79 % na 
83 %, skokově nejvíce od roku 2016. V období naší kampaně se nijak jinak marketingová 
aktivita firmy Beko neměnila, všechny ostatní aktivity běžely stejně, jako v předchozím 
období, se kterým srovnáváme naše výsledky. 
 
S posunem top-of-mind brand awareness na 11 % se značka zařadila na 2. pozici ve znalosti 
značek domácích spotřebičů, a to poprvé za dobu měření od roku 2012. Zdrojem této 
informace je průběžné měření OmniBus provedené společností Kantar MilwardBrown za 
leden 2018. 
 

2) Viditelnější přítomnost kampaně značky Beko v online prostředí 
V rámci online komunikace jsme iniciovali více než 5,1 milionu přehrání video spotů v rámci 
programových video reklam a doručili jsme více než 56 000 kliknutí. Nadstandardním 
výsledkem byla především míra dokončení shlédnutí videa, která překročila 74 %. To, že se 
nám podařilo oslovit opravdu reálné zájemce o nákup potvrzuje i velmi nízká bounce rate, 
kdy z cílových webových stránek opět odešlo jen 16 % uživatelů (což bylo podle metriky 
v Google Analytics meziroční vylepšení tohoto parametru o 537 %).  

 
3) A to hlavní – zvýšení prodejů 

Z pohledu obchodních výsledků došlo k navýšení hodnoty prodejů o 32 % v kategorii vestavných 
spotřebičů a o 50 % v kategorii volně stojících spotřebičů (porovnáno v hodnotě zboží, bez použití 
cash backů).  

Data jsou čerpána z obchodních výsledků společnosti při meziročním porovnání ledna 2018 (kdy 
se implementovala naše nová video strategie) a ledna 2017. 

Počet prodaných kusů se zvýšil o 46 % a celková hodnota prodaných kusů dokonce o 50 % (leden 
2018 vs leden 2017, napříč všemi kategoriemi spotřebičů). Došlo tedy ke zvýšení prodeje 
kvalitnějších výrobků i přes výprodejové akce na trhu.  



 

 

 

Pro porovnání s celkovou situací na trhu – oblast velkých domácích spotřebičů (MDA) rostla dle 
pravidelné zprávy GFK v Q1 2018 o 5 % (z pohledu hodnoty prodaných spotřebičů, v porovnání se 
stejným obdobím v roce 2017). 

Zdrojem těchto hodnot jsou výsledky nezávislého průzkumu GFK pro trh domácích spotřebičů 
Q1/2018 a obchodní výsledky společnosti Beko za leden 2017 a leden 2018.  

Všechny výsledky vychází ze situace, kdy značka obhajuje první pozici v prodejním žebříčku 
MDA+9 (kategorie měřené a modelované pro porovnání trhu velkých domácích spotřebičů). 

Nejbližším ukazatelem posílení prodeje v návaznosti na novou video strategii je pak i výrazné 
posílení online prodejů. Pro značku Beko prodeje přes online kanály vzrostly meziročně o 9 %  (v 
porovnání s růstem trhu online prodeje velkých domácích spotřebičů MDA o 5,2 %, měřeno v 
hodnotě zboží). Do růstu trhu jsou pak započítány i cash backy, které u Beko nejsou využívány 
pro umělé zvýšení hodnoty. 

N

N + 46 %

počet prodaných kusů

M
ez

iro
čn

í n
ár

ůs
t 0

1/
20

18
 v

s 0
1/

20
17

Navýšení počtu prodaných kusů celkem

leden 2017 leden 2018

146 %

N

N +50 %

hodnota prodaných kusů

M
ez

iro
čn

í n
ár

ůs
t 0

1/
20

18
 v

s 0
1/

20
17

Navýšení hodnoty prodejů celkem

leden 2017 leden 2018



 

Zdrojová data ke grafu: data GFK pro trh MDA Q1/2018. 
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