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Reklama, kterou si lidé pouštěli opakovaně 
a dobrovolně
I poměr zasažených lidí oproti zhlédnutím je bezpre-
cedentní. Poměr počtu zhlédnutí videa vůči počtu 
zasažených uživatelů se běžně pohybuje okolo 25 %. 
Zjednodušeně to znamená, že 1 ze 4 zasažených 
uživatelů si video přehraje. V našem případě je to 219 % 
u hlavního videa a 990 % u vánočního videa. To tedy 
znamená, že většinu lidí naše video zaujalo natolik, že si 
jej sami přehrávali, a to opakovaně. U vánočního videa 
je tedy poměr zhlédnutí k zasaženým 40× lepší, než je 
průměr. Obě videa měla nadprůměrné výsledky a byla 
u cílové skupiny oblíbená. Počet Thruplays (přehrání 
15 a více sekund videa) je v obou případech výrazně 
vyšší než celkový zásah videa, to značí, že je u uživa-
telů populární a pouští si ho opakovaně. Průměrný čas 
sledování vánočního videa byl 28 sekund, pouštěno 
bylo tedy opakovaně a v celé jeho délce.

Graf: Poměr reach/zhlédnutí je téměř 40násobný 
oproti benchmarku (v %)
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Calibra dělá z chovatelů páníčky snů 
Výsledky

Kampaň trvala pouze 4 týdny (od poloviny listopadu 2019 do poloviny prosince 2019).  
Výsledky tedy vztahujeme k tomuto období. 

Také porovnáváme výsledky pouze pro dobu před koronavirem, protože poté se lidé začali  
chovat abnormálně a nebylo by možné eliminovat všechny ovlivňující faktory.

Komunikační cíle
Mediální efektivita
Desetinová cena za zhlédnutí
Obě videa na Facebooku dosáhla skutečně ne-
uvěřitelných výsledků. Celkový zásah obou videí 
je 1 115 641 uživatelů. Počet zhlédnutí alespoň 
15 sekund některého videa činí 3 840 903. Video bylo 
tak populární, že průměrná cena za zhlédnutí byla 
namísto průměrných € 0,02 pouze € 0,003 v případě 
prvního videa a € 0,0001 v případě vánočního. Cena 
za zhlédnutí vánočního videa byla tedy dvacetkrát 
nižší, než je průměrné CPV.

Graf: Cena za zhlédnutí byla desetinová (v €)



2

I na YouTube, kde bylo umístěno pouze první image 
video byla dokoukatelnost 50 %, což je v porovnání 
s trhem, kde se průměr pohybuje kolem 15–20 %, 
nadprůměrný výsledek. Vánoční spot na YouTube 
nebyl propagován.

Graf: Dokoukatelnost na YT více než dvojnásobná 
oproti průměru

Líbivost
Reklama se líbila, byla pochopitelná  
a motivovala k nákupu
Na základě výzkumu společnosti Focus se video 
líbilo 52 % lidí, kteří reklamu viděli. Zároveň většina 
respondentů (65 %) uvedla, že je reklamu snadné 
pochopit. Téměř polovina respondentů uvedla, že 
upoutá pozorost a 2/5 uvedly, že je nápaditá a vtipná.

72 % lidí, kteří reklamu zaznamenali zároveň řekli, 
že je motivuje k vyhledání více informací o krmi-
vech značky Calibra, v 60 % ke koupi krmiva značky 
Calibra a v 60 % k doporučení značky Calibra něko-
mu dalšímu.

Graf: Motivační potenciál – zaznamenali reklamu
N=600, zdroj: výzkum Focus 02/2020
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Brand
Kampaň zlepšila postoj mazlíčkářů ke značce i NPS
Primárním brandovým cílem bylo zlepšit obecně postoj ke značce. Na základě výzkumu  
odpovědělo 28 % všech respondentů, že reklama jejich postoj ke značce zlepšila.

Graf: Celek: Reklama můj postoj ke značce...

Zdroj: Focus, Q= „Změnil se Váš postoj ke značce Calibra po zhlédnutí této reklamy?“

Co se týče NPS, vzrostlo z -1 (výzkum Focus 09/2019) na 7 (výzkum Focus 02/2020). To je díky tomu,  
že se nejen snížil počet (z 43 na 29), ale vzrostl počet fanoušků (z 32 na 36) v případě jak pejskařů, tak „kočkařů“.  
Je vidět znatelný rozdíl hlavně u pejskařů, na které byla první kampaň zacílena.

Graf: Znají značku Calibra: Reklama můj postoj ke značce...
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Behaviorální cíle
Lidé se o Calibru začali více zajímat
Původní cíl 60 000 návštěv na webu byl překonán 
o 18 % a na stránky přišlo z kampaně 72 189 lidí.  
Je to velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že web 
není prodejní a motivace lidí byla tak primárně kvůli 
získání dalších informací (zdroj:Google Analytics).
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Graf: Počet návštěv na webu mojecalibra.cz

82% Všech unikátních návštěvníků přišlo z naší 
kampaně (zdroj:Google Analytics)

Graf: Počet unikátních návštěvníků
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Business
Je nutné brát v potaz, že většina businessových čísel 
má vypovídající hodnotu s cca měsíčním zpožděním. 
Monitorují se totiž prodeje dodavatelům. Pokud tedy 
kampaň začala v listopadu, v tomto měsíci nejdříve 
vykupují partnery (dodavatele), kteří si nakoupili už 
v období před kampaní. Partneři (dodavatelé) pak 
následně se zpožděním nakupují produkty Calibra 
a dozásobují své sklady.

Růst tržeb
Prodeje rostly rychleji než v předchozích letech
Prodeje v meziročním srovnání stouply mezi léty 
2019 a 2020 o 15,6 %. To je v porovnání s předcho-
zím rokem, kdy prodeje rostly rychlostí 9 % nárůst 
o 6,6 p. b. Tím kampaň o 5,6 p. b. překonala stanove-
ný cíl a rychlost růstu trhu.

Byť jediná kampaň Calibry za rok 2019, byla to kam-
paň pouze měsíční. Dalo by se namítnout, že tedy 
nemohla mít tak velký vliv. Ovšem srovnáme-li data 
jen za měsíc po kampani (tedy leden, kdy partneři 
začali doplňovat zásoby), zjišťujeme, že v žádném 
z předchozích let nebyl nárůst prodeje mezi prosin-
cem a lednem tak signifikantní (viz graf níže). Na kon-
ci roku 2018 navíc běžela jediná předchozí kampaň 
Calibra – promoční kampaň. Mezi prosincem 2018 
a lednem 2019, po této promoční kampani, partneři 
sice doobjednali více krmiva než v předchozím roce, 
ale mnohem méně krmiva než po naší první brandové 
kampani. Rozdíl mezi výsledky byl celých 36 p. b.

Graf: Růst prodeje prosinec-leden mezi danými lety (v %)
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Jinými slovy, dodavatelé během kampaně vyprodali 
své zásoby a po kampani očekávali další vysoké 
prodeje, tak se na ně chtěli připravit. O vyprodání 
zásob svědčí i nárůst přímých objednávek zákazníků, 
které jsme museli už během prosince vyřešit. Toto 
nebyl standardní proces pro Calibru – prodávat přímo 
lidem – ale objednávky přišly celkově za přibližně 
o polovinu vyšší hodnotu než v předchozím roce (za 
prosinec 2019).

Stojí za zmínku, že očekávání vyšších prodejů po 
kampani se dodavatelům vyplatilo. Ačkoliv Calibra za-
znamenala růst mezi jednotlivými Q1 každý rok, v Q1 
2020 byly její prodeje podstatně vyšší než v Q1 2019.

Graf: Nárůst prodeje mezi Q1 v daných letech (v %)

Stabilní market share
Pozice Calibry se zlepšila navzdory obřím budge-
tům konkurence
Posledním businessovým cílem bylo udržení market 
share navzdory malému SOV – nižšímu než SOM 
Calibry, což je situace, kdy zpravidla SOM klesá. 
Market share byl v předchozím roce 2,05 % (přelom 
2018/2019) a v následujícím 2,15 % (2019/2020). Toto 
číslo se může zdát malé, ale jedná se o trh o veli-
kosti několika miliard (https://www.euro.cz/byznys/
miliardove-zradlo-byznys-kolem-domacich-mazlicku-
-kvete-1328744) a mediální budget Calibry na úrovni 
zlomků ve srovnání s konkurencí (jen těsně se neve-
jdeme do Effie kategorie malého rozpočtu). Vzhledem 
k tomu, že je SOV meší než 1 %, je tento výsledek 
impozantní. 
Těchto výsledků navíc Calibra dosáhla beze změny 
v cenové politice (svojí či konkurence) a také během 
vánoční komunikace konkurence (nikdo si oslavu 
svátků s mazlíčky nemůže nechat ujít). Dá se tak 
usoudit, že díky novému originálnímu brand positio-
ningu, zajímavé kreativě a efektivní mediální strategii 
Calibra úspěšně konkurovala Goliášům své kategorie.


