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KAŽDÁ DOBRÁ PŘIHLÁŠKA 
SE ČTE JAKO STORY.. 

..A DOBRÁ STORY ZAČÍNÁ DOBRÝM 
NÁZVEM.



NÁZEV

Festival lepšího bydlení (a prodejů)

Jak mít za stovku kupce elektromobilu

Frisco: z out-cidera opět milovaným drinkem

Mistrovství světa v pauzování

326.000 hlasů pro novou volbu prezidenta

Letní roadshow (značky XY)

Značka – subrand - Q4 2017

Značka - subbrand

Značka – kampaň - emaily

Značka rostla rychleji než SUV



PÁR PRAKTICKÝCH POSTŘEHŮ 

PRO PSANÍ 

PŮSOBIVÉ PŘIHLÁŠKY

EFFIE WORKSHOP / 2020 / MARTIN KLČO



PŘEČTĚTE SI EFFIE BOOKLET



• Raději fakta, než zdlouhavé omáčky – není to vyprávění

• Situace – výzva – insight – message – komunikace – výsledky musí „lepit“

• Cíle musí být stanoveny a v závěru na ně navázáno (pozitivně…)

• Vysvětlete porotcům, proč jsou vaše výsledky dobré

• Insight – proč je podstatný pro brand a kampaň. A je to vůbec insight, když jej tak nazýváte? 
(nebo dobře popište consumer truth).

• Buďte upřímní a transparentní

• Graf a tabulka je lepší než dlouhý text

• Text strukturujte do odstavců, boldujte v něm důležitá fakta – ať to „vede oko“

• Dejte přihlášku někomu nejen schválit, ale i přečíst. Ideálně více lidem.

• Pokud to nebude jasné vaší mámě, je to špatně

• …pozor na češtinu. Ať vaše přihláška neztratí charizmu ;-)

OBECNÁ PRAVIDLA



SLABÁ MÍSTA



TVRDÁ 
BUSINESS 
DATA

TVRDÁ 
BEHAVIORÁLNÍ 
DATA

MĚKKÁ 
ZPROSTŘEDKOVANÁ

DATA



Pozn.

Příklady na následujících stránkách vychází z reálných (a úspěšných)

přihlášek, ale vzhledem ke confidentiality jsou pozměněné názvy, hodnoty 

apod.



SITUACE & VÝZVA



SITUACE A VÝZVA

• Zde kolíkujete hřiště. Čím jasněji a přehledněji popíšete „časoprostor“, ve 

kterém se váš „case“ pohybuje, tím větší naděje na úspěch. 

• Nástin situace musí být uvěřitelný. Porotci jsou znalí, vždy se najde minimálně 

jeden, kdo detailně rozumí danému trhu a ke zkresleně popsané situaci se 

bude stavět velmi kriticky

• Výkřiky „…a byla to opravdu velká čelendž…“ moc nepomohou. Hledejte

srozumitelné vyjádření unikátnosti vaší přihlášky. Proč je situace, kterou jste 

řešili, obtížná a unikátní? Výzva = definujeme velikost přidané hodnoty

kampaně.



PŘÍKLAD – První draft přihlášky vs. finální text

Na začátku roku 2017 byla česká ekonomika v nebývalé 
kondici. Bohatnutí domácností, pozitivní sentiment, spolu s 
nízkými úrokovými sazbami vedly Čechy k investování do 
bydlení. Na přelomu roku 2016 a 2017 dosáhl objem 
poskytnutých úvěrů obecně růstu 8,2 %, přičemž 75 % se 
týkalo bydlení. 

Situace by zdánlivě mohla nahrávat i stavebním 
spořitelnám. Spořitelna Veverka však stála před tvrdou 
výzvou. Na jedné straně proti ní stály banky, které byly s 
nízkými sazbami hypoték a s nesrovnatelně silnější 
mediální silou volbou č. 1 pro objemově větší úvěry na 
pořízení nové nemovitosti. 

Ani u menších úvěrů pokrývajících většinou rekonstrukce 
nebyly spořitelny jasnou preferencí, a to díky desítkám 
intenzivně komunikovaných produktů – bankovní a 
nebankovní půjčky….
…………..

Objem poskytnutých úvěrů na bydlení v poslední 
dekádě neustále roste a na přelomu roku 2016 a 
2017 dosahoval rekordních objemů (meziroční 
růst dosáhl ke 31.1.2017 8,2 %) 

Důvodem je setrvávající ekonomický růst české 
ekonomiky, rekordní růst mezd a nezaměstnanost 
na evropském minimu

Výše hypoteční sazby na českém trhu se drží 
dlouhodobě neadekvátně nízko a finanční 
instituce tento trend v rámci konkurenčního boje 
uměle udržují snižováním svých marží 

Atd. ………



Dobrý příklad budování tenze díky zdánlivě bezvýchodné situaci

Svoboda zvířat (SZ) je přední česká nezisková organizace zabývající se ochranou zvířat. Jedním 
z hlavních a dlouhodobých cílů organizace bylo prosazení zákazu kožešinových farem v Česku. Míst, 
kde v otřesných podmínkách přežívají v malých strohých klecích jinak divoká zvířata - lišky a norci - jen 
proto, aby byla krutě zabita a odevzdala svou kožešinu módnímu průmyslu. 

O prosazení a uzákonění zákazu chovu kožešinových zvířat SZ aktivně usilovala bezmála 20 let (od roku 
1999). Od samého začátku byl veden velmi intenzivní dialog s politiky. V Poslanecké sněmovně však 
nebyla k přijetí zákona, který by kožešinové farmy v ČR zrušil nebo omezil, žádná vůle.  Problematika 
chovu zvířat výhradně pro kožešiny nebyla brána vážně a v čele s ministerstvem zemědělství několikrát 
smetena ze stolu. 

Přesto SZ ve svém úsilí vytrvala. V roce 2010 otevřela petici, která měla do celého procesu více zapojit 
veřejnost a pomoci vytvořit tlak na zákonodárce. I přes veškeré úsilí však byla snaha o zrušení 
kožešinových farem na konci roku 2016 tam, kde v roce 1999 – prostě na začátku.  



První draft přihlášky vs. komentáře strat plannera

Tady to je zbytecne upovidany. "Tuto skupinu
oznacujeme jako generace Z" je trosku
policek marketingovym znalostem porotcu. 
Staci proste napsat Generace Z. 

Franziska je nejmladší z portfolia značek ABC a cílí i na 
nejmladší cílovou skupinu, 12-19 let. Tuto skupinu 
označujeme termínem Generace Z. Jedná se o mladé lidi, 
kteří místo dřevěných kostek a leporela vyrostli s tabletem v 
ruce a než začali chodit, tak už swajpovali prstem na chytrém 
telefonu. 

Tato generace není připravená konzumovat informace od 
komerčních značek tradiční cestou. Netráví tolik času před 
televizí a nenechá si od ostatních nadiktovat svůj program, 
natož reklamní spot. Rádi si vybírají. Dost často pospíchají. 
Jsou neúprosní, a když se jim něco nezdá, hned vám to poví. 
A odpověď čekají neprodleně. 

Umístěním značky, mimo TV prostor, na sociální sítě, 
angažováním těch správných influencerů a programu na 
fyzických eventech se snažíme co nejvíce držet značku 
relevantní pro výše popsanou cílovou skupinu a vyčlenit se 
tak v segmentu nealkoholických nápojů.

Od slova "Umistenim znacky..." uz definujes
strategii. To do situace/vyzvy nepatri. 

Naopak, situace je popsana dost vagne a bez 
cisel. Neni tam stav pred kampani, kde se 
znacka nebo prodeje nachazely, co si o znacce
lide mysleli, jake vyzve agentura celila. Klesala
brand performance? Klesaly prodeje? Rostly
konkurenci? Jak vypadal konkurencni
kontext? TO JE DULEZITE. Ne ze se chceme 
vyclenit v segmentu CSDrinku, to chce kazda 
znacka..



CÍLE



CÍLE

Cíle jsou jedním z „key points“ pro porotu! Pamatujte: cíle musí být 
v souladu s výsledky – na cíle, které si stanovíte, musíte odpovědět 
(a ideálně je i splnit)!

Cíle by měly být – s ohledem na situaci na trhu/kategorii/značku -
„zdravě“ ambiciózní a v souladu s výzvou. Super výzva a cíle „při 
zdi“ nefungují.



CÍL – před a po

Naším cílem bylo s vyčleněným projektovým 
marketingovým rozpočtem, který činil 10 mil Kč:

1. Na celorepublikově přesyceném trhu posílit viditelnost 
a relevanci značky a komunikačně podpořit primárně 
segment úvěrů na bydlení a sekundárně produktu 
stavebního spoření. 

2. Generovat obchodní příležitosti s následným reálným 
obchodním dopadem, čímž by byla zajištěna návratnost 
počáteční marketingové investice (ROI) alespoň 150 %.

3. Zvýšit regionální prezenci a podporu, po čemž 
dlouhodobě volala obchodní síť, a prezentovat se jako 
specialista na bydlení a jeho výhodné financování.

Vhodně využít dalších komunikačních možností 
vedle ATL – tzn. BTL aktivace (s jejími výhodami, 
jako je přímá interakce se značkou, posílení brand
awareness.)

Snížit obecně cenu za lead / konverzi

Maximalizovat ROI u BTL aktivace oproti minulým 
letům 



CÍL

Cílem kampaně bylo přimět politiky k akci – k tomu, aby se konečně začali problematikou kožešinových 

farem vážně zabývat.

1. Výrazněji aktivovat širokou veřejnost 

- Maximalizovat počet podpisů pod peticí - za období kampaně navýšit počet podpisů alespoň 

dvojnásobně vůči meziročním růstům, které v období leden 2010 - únor 2017 činil 4.307 podpisů, 

tedy na celkový počet cca 34.500)

2. Rozšířit povědomí o tématu do většinové společnosti a rozpoutat debatu 

- Zvýšit organic reach FB postů Svobody zvířat mimo skupinu vlastních fanoušků a ochránců zvířat –

z průměrného reache postů v období před kampaní (únor 2017: 18 500) o 100 % 

- Zvýšit engagement rate FB postů Svobody zvířat během kampaně alespoň o 100 % v porovnáním 

s obdobím před kampaní (5,24 %)

- Celkově zvýšit podíl lidí ve společnosti, kteří podporují zákaz kožešinových farem (koncem roku 2006 

to bylo 67 % Čechů, koncem 2015 70 % populace) na 75 % populace



STRATEGIE



STRATEGIE

• Toto je linka vašeho „case“. Popište ji srozumitelně!

• Jakého typu odezvy/změny chování zákazníků/uživatelů…jste chtěli 
dosáhnout?…a s tím souvisí jasná definice cílové skupiny

• … a co hlavně jste jí chtěli říci. Přeloženo do marketingové řeči: jaká 
byla vaše main message. 



STRATEGIE

Investovat celý rozpočet do ATL kampaně s ohledem na 
konkurenční situaci v segmentu by bylo jako kápnutí do moře. 
Nabízelo se trendy, prodejně teoreticky efektivní, čistě digitální 
řešení se zaměřením na vyšší konverzi. Ale čistě konverzní kampaň 
by obtížněji nesla parametry budující značku. Navíc, podíl 
uzavřených smluv či leadů přes online kanály je nepoměrně nižší 
v porovnání s leady prostřednictvím osobního jednání v rámci 
poradenských rozhovorů v pobočkové síti. U produktů vysoké a 
dlouhodobé angažovanosti dokáže fyzická přítomnost a angažmá 
finančního poradce prokazatelně zvýšit potenciál výtěžnosti v dané 
cílové skupině. 

V době masivní digitální komunikace, generování leadů a 
měřitelných konverzí jsme zaznamenali, že je vyklízeno pole 
tradičnějších kontaktních face-to-face promoakcí. Na první 
pohled by mohly působit jako přežitek z 90. let, ale my v tom 
naopak začali vidět příležitost. Dle našich odhadů by mohla mít 
velká regionální roadshow zajímavý potenciál ke zvýšení povědomí 
o značce jakožto experta na moderní bydlení a zároveň ke 
generování leadů a dosažení KPIs. Navíc v mnohdy opomíjených 
regionech. …..

BTL aktivace v podobě road show po větších českých 
městěch – x měst za x dní. Speciálně upravený kamion 
s ukázkou moderně zařízeného bytu navrženého 
českými designery – inspirace pro vylepšení nebo 
zařízení bydlení. Množství doprovodných aktivit 
zaměřených mladé rodiny s dětmi (malování na obličej, 
soutěže o věcné ceny, skákací hrad, fotostěna).
Sběr kontaktů prostřednictvím soutěže o rekonstrukci 
kuchyně nebo koupelny (voucher v hodnotě 150.000 Kč 
partnerů Siko a Oresi) – pro zařazení do soutěže bylo 
třeba odevzdat kontaktní údaje a zodpovědět tipovací 
otázku. Vzhledem k podobě hlavní výhry, lze u takto 
získaných kontaktů přepokládat potenciální zájem o 
financování bydlení. 

Jednotlivé zastávky kamionu byly komunikované 
prostřednictvím lokální kampaně – radio spot, print, 
bannerová kampaň . nebyl tam i social? 

………………



KREATIVNÍ A MEDIÁLNÍ 
ŘEŠENÍ



KREATIVNÍ A MEDIÁLNÍ ŘEŠENÍ

• Jak jste insight a message uvedli v život = jak jste je přetavili do 
kreativy a proč (si myslíte, že) byla silná

• Představte komunikační kanály a jejich „orchestraci“ v celkové 
komunikačním mixu. Na média nezapomenout! Pro celkovou 
efektivitu kampaně jsou zásadní.

• V rámci rozpočtu nezapomeňte na všechny náklady s kampaní 
spojené, anebo vysvětlete, proč jste nějaké vynechali.



VÝSLEDKY



VÝSLEDKY

• Nejdůležitější část přihlášky – 40 bodů ze 100!

• …kromě jiného:

• Cíle musí být prokázány – na to je porota velmi háklivá (jinými slovy: kolik 
cílů – tolik výsledků)

• Jasně prokázat efekt komunikace, tj. co nejpřísněji oddělit efekty vedlejších 
vlivů (jako je např. dobré počasí, či významné zdražení konkurence).

• Máte spoustu místa – 5 A4. Ale – méně je někdy více. Data pro data, 
nejasné údaje … spíše působí, že chcete porotu schválně zahltit



UKÁZKA

Dokázali jsme to! Po bezmála 20 letém úsilí byl zákaz kožešinových farem v Česku 7. června schválen Poslaneckou 
sněmovnou, 20. července Senátem a 1. srpna jej podpisem stvrdil prezident. Zachráněno bylo 20000 životů zvířat, 
která aktuálně na farmách v Česku přežívají.

Čtyřměsíční kampaň Ve své kůži dokázala to, co se nepodařilo za předchozích 15 let snažení – vtáhnout do 
problematiky širokou veřejnost. Tolik potřebné voliče, jejichž zájmy nejsou zákonodárcům lhostejné. 
Počet podpisů pod oficiální peticí se zvýšil během kampaně a v bezprostředně následujícím období (tzn. během 5 
měsíců) z 30 150 na celkových 46 000. Cíl kampaně byl překonán o 267 %. Podobný nárůst přitom před kampaní 
vyžadoval dobu téměř 4 let. 



UKÁZKA

Web vesvekuzi.com spuštěný spolu s kampaní  navštívilo celkem 38.350 lidí. Do on-line výzvy poslancům zde umístěné 
se přitom zapojilo celkem 20.754 lidí, konverzní poměr webu tedy dosáhl celých 54 %. Navíc 25 % návštěv odešlo 
z webu vesvekuzi.com přímo na stránky Svobody zvířat.

Výzkum veřejného mínění v průběhu kampaně ukázal, že proti kožešinovým farmám je již 83% české populace. Tedy 
další téměř pětina Čechů začala kožešinové farmy vnímat jako problém v porovnání s počátkem minulého roku. 
Kampaň navíc vyvolala tolik potřebnou diskuzi na sociálních sítích v kruzích i velmi vzdálených skalním ochráncům 
zvířat. 

Už za první měsíc kampaně byl organický dosah kampaňových postů bez jakékoli placené podpory 612 000 uživatelů. 
Průměrný organický reach příspěvků se zvýšil na 62 500 uživatelů, a tedy na 3-násobek. Průměrný engagement rate
stoupl u kampaňových postů na 16,3 %. Nejúspěšnější příspěvek kampaně z 20.3. s Janou Plodkovou dosáhl 
organického reache 219 500 a engamentu 37,76 %. Předkampaňový průměr příspěvků SZ na téma kožešinových 
farem tedy v případě engagement ratu překročil 7x, u organic reache dokonce 11x. 

Posty s kampaní Ve své kůži získaly 17 500 liků a 4000-krát byly sdíleny (nejsou přitom započítány osobní posty opinion
leadrů kampaně, které sami umisťovali na své profily). Uživatelé během celé doby trvání kampaně postovali na FB a 
Instagramu 750 fotek s hashtagem #vesvekuzi a tématikou kampaně. 







GOOD LUCK!


