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LYFT zvedl a ovládl celou kategorii  
 
Výsledky 
* Výsledky nesmí být zveřejněny. V případě potřeby, kontaktujte prosím agenturu, která dodá publikovatelnou verzi. * 
 
Komunikační cíle se nám podařilo naplnit: 
 
Během 12 měsíců od července 2019 do června 2020 jsme v klíčovém komunikačním kanálu – 
sociálních médiích – oslovili více než 1,87 milionu lidí ve věku 18–35 let. Zasáhli jsme tak 
85 % cílové skupiny, o 10 procentních bodů více, než byl cíl. 
 
Tento výsledek je zároveň nad úrovní našeho benchmarku pro reach v široce cílených 
kampaních. Standardně je možné při zachování efektivity investice oslovit 70–80 % publika 
o velikosti v řádu milionů. Tomu odpovídal i náš původní cíl. Překonání cíle přisuzujeme 
relevanci komunikace – ta hraje roli v algoritmu Facebooku, na základě kterého zobrazuje 
reklamy. Zjednodušeně řečeno, relevantnější reklamy zobrazí více uživatelům v cílové 
skupině. 
 
Jelikož jsme stavěli komunikaci sekvenčně a potřebovali jsme doručit stejnému uživateli více 
na sebe navazujících informací, dbali jsme i na frekvenci zásahu. Ta byla na jednoho 
uživatele 2,2 každý měsíc. V průměru jsme tak každého člověka zasáhli během roku 26×. 
 
Relevance komunikace byla rozhodující i pro druhý komunikační cíl. Využitím kuřákům 
známých situací z běžného života jsme jim jako první značka na trhu pomohli pochopit, 
k čemu je vlastně LYFT vhodný. Díky tomu se nám podařilo výrazně povzbudit zájem o tuto 
kategorii: 64 % dnešních uživatelů nikotinových sáčků je začalo používat v posledních 12 
měsících (Kantar, 06/2020), tedy po zahájení naší komunikace. I tento komunikační cíl jsme 
tak splnili. 
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A stejně tak marketingové cíle: 
Jelikož se kuřáci dokázali s naší komunikací identifikovat, budovali si i pozitivní vztah ke 
značce LYFT. Ten je dnes nejlepší v rámci kategorie: 58 % lidí, kteří znají značku LYFT, ji 
vnímá pozitivně a pouze 4 % negativně. 
 

                       
 
 
A protože jsme všechny benefity nikotinových sáčků prezentovali především jako benefity 
LYFTu, rostlo povědomí o naší značce: LYFT je v povědomí mezi uživateli nikotinu 
s náskokem na prvním místě. A to jak ve spontánní znalosti (8 %), tak navozené (23 %). 
 

                       
 
Povědomí mezi uživateli nikotinu, kteří viděli komunikaci LYFTu v sociálních médiích, je 
ještě výrazně vyšší: spontánně LYFT zná 52 % z nich, celkově pak 74 % (Kantar, 06/2020). 
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Obchodní cíl jsme splnili dokonce s půlročním předstihem. 
 
LYFT měl první měsíc v prodeji, kdy ještě neprobíhala komunikace (mimo místo prodeje), 
podíl na trhu pouze 1,3 % (Nielsen Key Account Index). Třemi nejsilnějšími hráči byli Siberia 
(53,7 %), Thunder (19,3 %) a ZYN (6,8 %). 
 
Už během prvního měsíce social media komunikace začaly prodeje LYFTu strmě růst, 
zatímco všem třem největším konkurentům klesly jak v absolutním měřítku, tak i v podílu na 
trhu. LYFT se stal druhou nejprodávanější značkou. 
 
A již v 6. měsíci od začátku komunikace (12/2019) jsme splnili cíl a dostali LYFT na první 
příčku v rámci kategorie. Od té doby náskok postupně dále narůstá. 
 
 

Růst LYFTu táhl vzhůru celou kategorii a v květnu 2020 překonaly prodeje LYFTu samotného 
celkové prodeje kategorie před začátkem naší komunikace. 
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Celá kategorie vyrostla v objemu prodejů meziročně o 2,2 mil. nikotinových sáčků (tedy 
o 160,4 %). Na tomto růstu se LYFT se svým přírůstkem 1,66 mil. nikotinových sáčků přímo 
podílel ze 75 %! 
 

 Prodeje 6/2019 (tis.) 
 

Prodeje 6/2020 (tis.) Změna 

Siberia 737,7 1 223,4 +65,8 % 
Thunder 264,7 138,0 -47,8 % 
ZYN 94,8 51,8 -44,8 % 
LYFT 17,5 1 677,6 +9 502,2 % 
Ostatní 258,9 484,0 +86,9 % 
 
CELKEM 

 
1 372,6 

 
3 574,8 

 
+160,4 % 

(Nielsen Key Account Index JUN2020) 
 
Jádro naší kampaně spočívalo v sociálních médiích, kromě nich existovala také komunikace 
v místě prodeje. Ta se však svým rozsahem výrazně neodlišovala od komunikace 
konkurence, proto ji nepovažujeme za klíčový rozdílový faktor v obchodních výsledcích. 
 
Lidé, kteří znají LYFT a viděli jeho online komunikaci, pak v porovnání s těmi, kdo jej znají 
pouze z offline kanálů (zejména místo prodeje) a neviděli online komunikaci, provedli o 28 % 
více prvonákupů a o 37 % více opakovaných nákupů (Kantar, 06/2020). 
 
Produkty v rámci kategorie jsou poměrně homogenní a cenově srovnatelné. Pravidelně také 
provádíme monitoring zvýhodněných nabídek a promo akcí, z nějž vyplývá, že probíhají 
srovnatelné akce u všech konkurentů (nejčastěji X+Y zdarma). Ani tento faktor tedy 
nevnímáme jako rozdílový. 
 
Ačkoli nemáme k dispozici přesná data o online komunikaci konkurence, z vlastního 
monitoringu usuzujeme, že jsme měli dominantní share of voice. To nepochybně hrálo 
významnou roli v budování povědomí o značce (a koneckonců to bylo i naší snahou), ale 
stále jsme si zachovali pozitivní ROAS 3,32. 
 
Z výzkumu na dospělých uživatelích nikotinu (Kantar, 06/2020) navíc vyplynul ještě jeden 
zajímavý efekt, ke kterému dochází u uživatelů nikotinových sáčků. Poté, co začali nikotinové 
sáčky používat: 
 
42 % omezilo kouření cigaret a jim podobných produktů (e-cigarety, nahřívaný tabák), 
25 % přestalo kouřit cigarety a další podobné produkty úplně. 
 
Pro připomenutí, 64 % z nich vstoupilo do kategorie v posledních 12 měsících, tedy po 
začátku komunikace LYFTu. 


