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FB kampaň „Chyť si mě“
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• soutěž měla 3 kola 

• výhra 500 přípravků francouzské kosmetiky dle vlastního výběrů

• každý post zveřejněný v období soutěže skrýval indicii 

• cílem bylo najít 4 části hesla v soutěžních postech

• a zkompletovat části hesla do jedné věty

• kompletní heslo poslat chatbotovi do zprávy na FB

• chatbot na základě správné odpovědi a náhodného výběru rovnou oznámil výhru, či neúspěch

• v případě výhry chatbot odeslal výherní kód a link na e-shop, kde si výherce vybral konkrétní produkt a objednal si jej

Mechanika soutěže
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Teaser k soutěži Cover k soutěži
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Zahájení 1. kola soutěže
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• heslo bylo vždy ukryto 

v „dlouhém“ textu postu tak, 

aby si uživatel musel post 

rozkliknout

Příklad soutěžního postu
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Ukončení 1. kola
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Výhry vyhodnocoval na základě:

1. správné odpovědi

2. náhodného losování

Komunikace a vyhodnocování

Soutěže chatbotem
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Úvodní posty jednotlivých ko

Schéma
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1. kolo 2. kolo 3. kolo

Úvodní posty jednotlivých kol
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Záverečné posty jednotlivých kol

1. kolo 2. kolo 3. kolo
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Zobrazení cen formou FB galerie
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Kreativní popis produktu v galerii
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Osvěžníček Nachový (růžové produkty)

(Recentibix Purpuris)

Rozšířený je lokálně od středozápadní Evropy směrem na 

sever, jeho přirozeným prostředím jsou koupelny 

půvabných dam. Nově se úspěšně rozmnožil i v České 

republice, kde se již vyskytují početnější populace. Rád do 

sosáčku nabírá kapky vody, které pak rozstřikuje po okolí, 

čímž se osvěžuje a zároveň tak obnovuje přirozenou 

hydrataci svého prostředí.

Radiočka Kontrolník (modré produkty)

(Radiux imperis)

Také on se nově vyskytuje v našich zeměpisných šířkách a 

zabydlel se na poličkách českých žen. Je charakteristický 

tím, že na rozdíl od ostatních motýlů vzduchem spíše 

pomalu plachtí, čímž pro pozorovatele vytváří dojem 

zpomaleného času. Navíc svým krásným modrým 

zabarvením zmírňuje stres a rozjasňuje okolí, včetně pleti 

svých lidských spolubydlících.

Kouzelníček omladný (červené produkty)

(Magicaerix Rejuvenatis)

Další vzácný exemplář, která dělá radost všem ženám z 

našich luhů a hájů. Na svých sytě rudých křídlech má tzv. 

pylové kapsy. Do nich dokáže nasbírat nejen vitamíny 

sesbírané z rostlin a ovocných plodů, ale i minerální látky a 

antioxidanty. Zvládne s nimi uletět velkou vzdálenost, díky 

tomu blahodárně působí na každého ve své blízkosti.

Vrchník Krajnička (bronzové produkty)

(Suprematix foris)

Nový soused, který se k nám rozšířil z Francie. Na své okolí 

působí příznivě hned několika způsoby, proto je 

vyhledávaným domácím společníkem. V přírodě nasbírá 

extrakty z ibiškovce jedlého, které následně rozprašuje po 

místnosti, kde se zabydlel. Tím pomáhá zabraňovat tvorbě 

vrásek, pleť je po kontaktu s nimi vypjatější a pevnější, 

tak jako jeho dobronzova zabarvená křídla

Motýlí popis
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Souhrn formátů v galerii

Formáty:

• gif

• mp4

• jpg
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• 23 videí

• několik typů videí:

– sbírka motýlů

– akviziční

– děkovné

• navíc video formáty

pro mediální podporu

FB videa
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• 37 postů (6 týdnů)

• navíc mediální formáty pro podporu 

soutěže

• vždy zahajovací a ukončovací post pro 

každé kolo soutěže

• několik typů postů:

– posty ke článkům

– volné posty bloggerky

– posty k akčním produktům

Post plán
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V 1. kole jsme kromě standardních postů na timeline využili také mediálně podporovaných formátů, které na 

timeline k nalezení nejsou. Jednalo se o video karousely ve 4 variantách (dle 4 linií produktů – černé, červené, 

modré a růžové řady), kde vyniknou vizuály přípravků Nuance v motýli podobě (zobrazený text reklamy se dle typu 

zařízení měnil). Zároveň se videa po zobrazení na timeline uživatele automaticky spouštějí, což nám pomáhalo 

upoutat jejich pozornost a zájem o tyto produkty / soutěž. 

Mediální podpora – KAROUSEL – videa
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Mediální podpora – KAROUSEL – videa
Varianta A – Inspirováno motýlí galerií

• xx

Ve 2. kole jsme kromě standardních postů na timeline využili také mediálně podporovaných formátů, které na 

timeline k nalezení nejsou. Jednalo se o karousely ve 3 variantách (dle různého kreativního zpracování), kde 

vyniknou vizuály přípravků Nuance v motýli podobě (zobrazený text reklamy se dle typu zařízení měnil). Snažili 

jsme se tak zvýšit povědomí o soutěži i o samotné značce Nuance.  
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Mediální podpora – KAROUSEL – videa
Varianta B – Inspirováno klíčovým vizuálem

• xx
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Mediální podpora – KAROUSEL
Varianta C – Zacíleno na produkty

• xx
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• úvodní pop up okno pro každého 

návštěvníka blogu

• horní banner na stránce

Banner a pop up okno na blogu
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• shrnutí soutěže 

• přehled sbírky motýlů

s popisky

• proklik na pravidla

• Informace o objednání výhry 

na e-shopu Dr.Max

Informativní podstránka
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Newsletter


