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Mediální cíle:
V průběhu konání virtuální tiskové konference měla událost 24 sledujících, pracovně velmi vytížených no-
vinářů. Pokud by se tisková konference konala pouze klasickou formou v reálném prostředí, byla by účast 
poloviční (lze soudit na základě jiné tiskové konference, kterou jsme o několik měsíců dříve realizovali pro 
stejnou organizaci, s podobně atraktivním tématem, pro stejný okruh novinářů a na stejném místě, na akci 
tehdy dorazilo 14 novinářů). Do dnešního dne má příspěvek se záznamem konference přes 500 shlédnutí. 

Na základě on-line tiskové konference a individuální komunikace s novináři bylo publikováno 12 článků, 
z toho 7 ve zpravodajských titulech, 3 v oborových titulech a 2 na webových stránkách TV.

Inzertní hodnota mediálních výstupů, neboli AVE, překročila půl milionu korun a investici vloženou do kampa-
ně (59.400 Kč v hodinových sazbách agentury) se tak zhodnotila 8,7×.
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Kumulovaný zásah publikovaných článků dosáhl hodnoty 1 814 638, stanovený cíl byl dosažen v hodnotě 
226% KPI. Zásahu přes 1,8 milionu bylo docíleno PR aktivitami v hodnotě necelých 60 tisíc Kč. Se stejným 
budgetem bychom v digitálu oslovili 0,5 milionu, resp. abychom dosáhli stejného zásahu, musela by se 
investice do digitálu pohybovat mezi 220 až 250 tisíci Kč. Nám stačila čtvrtina. 

Media relations pro Končím s hraním bylo jedinou marketingovou aktivitou, kterou SANANIM ve sledovaném 
období realizoval. Nedošlo ani k žádným změnám v podobě či struktuře webu, ani jiné změny v podobě 
programu. 

Graf : Dosah kampaně Graf : Srovnání dosahu PR / digital 
při nákladu 59 400 Kč
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Behaviorální a ultimátní cíle:

Kampaň probíhala od října 2019 a mediální výstupy se objevovaly postupně až do konce roku. V závě-
ru druhého pololetí se aktivita na webu www.koncimshranim.cz zvýšila o 47 % ve srovnání s druhým 
pololetím 2018. Klíčovým parametrem bylo vyplnění vstupního dotazníku do léčby, který ve sledova-
ném období vyplnilo o 45 lidí více než v druhém pololetí 2018 (což představuje nárůst 250 %) a sou-
časně o 49 lidí více než v prvním pololetí 2019 (což představuje nárůst o 350 %). Zásadním výstupem 
celé kampaně je těchto téměř pět desítek konkrétních lidských životů, které se podařilo zachrá-
nit za necelých 60 tisíc korun *prosíme nezveřejňovat tuto informaci*. Hráči, kteří se pohybují 
v on-line prostředí, patří podle závěrů zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závis-
losti k těm problémovějším, a právě ty naše kampaň zasáhla. On-line poradna Končím s hraním navíc 
podle stejné zprávy byla organizací, která v uplynulém roce pomohla největšímu počtu gamblerů. 
Fakt, že vyšší návštěvnost webu a vyšší zájem o léčbu souvisel se zmínkami v médiích, podporuje 
skutečnost, že řada článků obsahovala proklik na stránku koncimshranim.cz, a také to, že se do léčby 
přihlásilo několik klientů ze Slovenska, což přisuzujeme tomu, že rozhovor o on-line léčbě v Deníku N 
vyšel i v jeho slovenské verzi. Na Slovensku jsme totiž žádné další aktivity neměli. 

Původní představa o úspěšnosti kampaně byla v řádu desítek % nárůstu počtu návštěvníků webu i kli-
entů. Pololetní nárůsty v nižších stovkách % byly natolik výrazné, že prokázaly schopnost navýšit po-
mocí mediální kampaně počet klientů a naplnit tak kapacity terapeutů pracujících v programu Končím 
s hraním, jinými slovy obhájit jejich pracovní místa.

Data SANANIM_Končím s hraním 2. pol. 2018 1. pol. 2019 2. pol. 2019 Nárůst (YoY)

Interakce na webové stránce/ kontakt s konkrétními klienty 808 224 1192 47 %

Nastoupení do on-line léčby 18 14 63 250 %
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Graf : Počet nových klientů v léčběGraf : Interakce na stránce www.koncimshranim.cz
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Nečekaný nárůst klientů ke konci roku 2019 oproti jeho první polovině vedl paradoxně k tomu, že kapa-
city terapeutů byly naplněné na několik týdnů dopředu, což nebylo žádoucí, jelikož se získanými klienty 
bylo zapotřebí pracovat ihned. Tento poznatek jsme zohlednili při doporučení pro další komunikační 
kampaň – kdy bude zapotřebí volit takové komunikační kanály, kde lze počet oslovených uživatelů 
regulovat (např. výší rozpočtu do médií na sociálních sítích). 

Za zmínku ale stojí i fakt, že podle údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 
z loňského roku jsou průměrné měsíční náklady za hazard u hráčů nastupujících do léčby asi 50 tisíc 
Kč a průměrná výše dluhu 794 000 Kč. Asi v 38 % jsou zdrojem příjmu půjčky. Výsledkem léčby závis-
losti je i to, že hráči začnou své závazky řešit, tedy alespoň se dále nezadlužují. Čím dříve začne svou 
finanční situaci řešit, tím lépe. Jen za první pololetí letošního roku jsme těmto 49 zachráněným klien-
tům ušetřili dohromady téměř 15 milionů Kč. Podíváme-li se na situaci pohledem úroků z prodlení, pak 
lze konstatovat, že pokud by se nerealizovala kampaň a tito lidé by nenastoupili léčbu a nezačali by 
se léčit, činily by dnes jen úroky z prodlení u jednoho klienta přes 60 tisíc Kč (61 236 Kč), celkem jsme 
tedy lidem s problémy závislosti na hraní umožnili nepropadnout do dluhů o další 3 miliony Kč. A to na 
kampaň s více než 50× menším budgetem (59 400 Kč) není vůbec špatné.

49 není jenom číslo. Jsou to osudy reálných lidí, kterým kampaň umožnila přehodit výhybku a vrátit 
se zpátky do svých plnohodnotných životů. Dosah kampaně jde mnohem dál, partneři a partnerky 
už se zase mají o koho opřít, děti mají zpátky mámu nebo tátu, který je vnímá, rodiče mají dojem, že 
v té dospělé osobě už zase poznávají své dítě, kolegové v práci si opět mají s kým povídat o tom, jak 
dál rozvíjet společné projekty, fotbalový tým už je konečně kompletní a společnost má dalšího voliče, 
kterému není jedno, co se okolo něj děje. 


