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KOMUNIKAČNÍ

Před naší kampaní byla dotazovaná znalost značky ŠKODA PLUS na úrovni 22 %. Této hodnoty dosáhla značka 
za 8 let své existence. Po kampani jsme dosáhli hodnoty 39 %, což představovalo 77% nárůst.

Zdroj: Campaign Evaluator 5/2017, 6/2018.
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Spontánní znalost spojení značky ŠKODA s vlastním programem ojetých vozidel se navýšila z 44 % na 57 %. 
Tento parametr je významný pro to, aby si spotřebitel při přemýšlení nad koupí ojetého vozidla vybavil, 

že právě značka ŠKODA toto nabízí.

Zdroj: Campaign Evaluator 5/2017, 6/2018.
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Porozumění značce ŠKODA PLUS

Dokonalá znalost značky ŠKODA 
PLUS po kampani - červen 2018

26 %

Hodnota povědomí o značke ŠKODA 
PLUS po kampani - červen 2018

39 %

26 % respondentů dokázalo správně popsat značku ŠKODA PLUS. Tedy více než polovina těch, kteří si vybavili značku, 
také pochopili a porozuměli, co je podstatou programu - dokonalá znalost. 

Před kampaní to dokázalo pouhých 9 % dotázaných.

Zdroj: Campaign Evaluator 5/2017, 6/2018.
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Výrazně nadprůměrné hodnoty dosáhla komunikace v kritériu líbivosti, označené jako „reklama se mi líbí“. 
Většina respondentů naši reklamu označila právě takto (68 %). Stejně tak si většina z nich myslí, 

že komunikace jim přinesla užitečné informace a že opravdu naplňuje to, co tvrdí (62 %).

Zdroj: Campaign Evaluator  6/2018.
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OBCHODNÍ

 Za období kampaně dosáhla značka nárůst prodejů o 19,3 % vyšší než za stejné období v minulém roce. 
Náš cíl jsme tak překonali o neuvěřitelných 4,3 procentního bodu. Celý trh s ojetými vozy rostl k prosinci 2017 

rychlostí 7 %, tzn. ŠKODA PLUS narostla trojnásobně rychleji než celý trh. 

Zdroj: Cebia Souhrn informací o trhu ojetých vozidel Q4/2017. Údaj o růstu trhu za prvních 6 měsíců 2018 společnost Cebia zveřejní k 1.9. 2018. 
Proto je náš výsledek porovnávaný s posledním možným oficiálním údajem k prosinci 2017.
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