
 1 

Tichý launch LEGO DOTS zafungoval 
Výsledky  
 
Uvedení produktu na trh pouze prostřednictvím opinion leadrů (influencerů) mělo prodejní 
efekt televizní kampaně za zlomek nákladů (s televizní kampaní naprosto nesrovnatelných).  
 
S celkovou investicí 250 000 Kč bylo dosaženo stejných prodejních výsledků, jako tomu bylo 
v předchozím roce při uvedení na trh jiné nové řady (LEGO Hidden Side – 9–11/2019, TV podpora, 
10× větší investice do marketingu, stejný podíl na LEGO prodejích v čase aktivace) a s plnou 
podporou prodejní sítě.  
 
Launch LEGO DOTS obstál i v těžké zkoušce, kdy v rámci segmentu, který je závislý na osobním 
prodeji, došlo k uzavření všech obchodů (14. 3. – 11. 5. 2020) a zákaznici tak mohli vše kupovat jen 
prostřednictvím e-shopů.  
 
Jednotlivé pilíře kampaně dosáhly následujících mediálních výsledků:  
 

- Lollipopz svou reportáží a představením produktů v Londýně získaly na svém profilu přes 
500 000 shlédnutí. 

- Mamablogerky / lifestyle blogerky a novináři – prostřednictvím instagramových účtů mnoha 
českých influencerů (pouze barter, žádná placená spolupráce) a také prostřednictvím 
novinářů, kteří o novince informovali produktovými tipy v klasických médiích, jsme 
vygenerovali další zásah (opportunity to see) 2,484 mil.  
 

Cíle jsme naplnili následujícím způsobem:  
 

1) V průzkumu realizovaném na konci května bylo povědomí o produktu v cílové skupině dívek 
6–12 let 15 % (zdroj: KANTAR – Millward Brown průzkum LEGO DOTS, vzorek 200 dětí, 
29. 5. – 5. 6. 2020) již v první (tiché) fázi kampaně a bez podpory TV jsme dosáhli 75 % 
cílové úrovně povědomí v cílové skupině. 
 

2) Zájem o pořízení náramku u dívek, které znají LEGO DOTS, byl 60 % (zdroj: KANTAR – 
Millward Brown průzkum LEGO DOTS, vzorek 200 dětí, 29. 5. – 5. 6. 2020), cíl jsme 
překonali o 10 procentních bodů. 
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3) Během 3 měsíců jsme získali stejný prodejní podíl mezi produkty LEGO jako srovnatelný 

launch v roce 2019, ale s 10× nižšími náklady. 
 
 

 
 
 
Podařilo se nám uspět se zcela novým produktem v kategorii Arts&Crafts i přesto, že meziročně její 
podíl v hračkách klesl (zdroj: GFK), a uspět i za situace, kdy hlavní prodejní kanál (kamenný obchod) 
pro impulzivní nákup na dva měsíce úplně přestal fungovat. Úspěch LEGO DOTS pomohl také 
celému dívčímu portfoliu LEGO, které meziročně vyrostlo o 30 %. Díky LEGO DOTS už jsou produkty 
LEGO pro holky zase cool.  
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