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PŘEČTĚTE SI EFFIE BOOKLET. FAKT. 



• Stručná přesná transparentní fakta, bez zdlouhavých omáček 

• Příběh je také důležitý – ale popisujete strukturovaný projekt, není to vyprávění 

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

• Cíle musí být stanoveny a v závěru na ně navázáno pozitivními výsledky (či nesplněním?) 

• Vysvětlete porotcům, proč jsou vaše výsledky dobré 

• Insight – proč je podstatný pro brand a kampaň. A je to vůbec insight? Není to jen 
consumer truth? 

• Prachy: budgety, spendy, spendy konkurence… bez ořesního finančního rarámování to není 
uvěřitelné 

• Marketing buzzwords, category speak, BS speak – snažte se mu vyhnout 

• Graf a tabulka je lepší než dlouhý text 

• 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 
ZPROSTŘEDKOVAN
Á DATA 



Není jasné, jakou komunikační podporu měla značka v minulých 
letech. Proč spadla o 7 % v MS. Pokud měla podporu minimální, je 
logické, že nynější kampaň přinese lepší obchodní výsledky, než 
minulé roky. Kolik mimochodem investovala konkurence? 
 
Když trh rostl v předchozích obdobích v průměru o 20%, je plán růst 
se značkou o 20% vlastně celkem neambiciózní. Chybí kontext. 
 
Nevěřím, že business case počítali na 15 % ztrátu podílu jen kvůli 
skvělému PR. To je sebevražedné. Určitě tím sledovali ještě něco. 
Co? 
 
Skvělé výsledky, nicméně v podstatě otevírali kategorii, takže 
obrovsky přespendovali konkurenci. To se startuje lehce, zvlášť, když 
je produkt známý ze zahraniční a poptávka tedy už existuje. 
Challenge by potřebovala poladit. 

Z LOŇSKÝCH POZNÁMEK 



Pouze soft výsledky, na trhu, který extrémně rostl? Bojí se výsledky 
ukázat? 
 
Odfláknuté. Použili jsme influencery. Udělali všechnu práci. That‘s it? 
 
1300 stažení aplikace je pro CSR projekt stále málo. Pokud je to dobrý 
výsledek, musí dát větší kontext. 
 
Celá aktivita může být úspěšná jen díky setrvačnosti – že se prostě 
opakuje každý rok a lidi baví. S komunikací to nemusí mít vůbec nic 
společného. Přesvědčte mě o opaku. 
 
Dělají repositioning značky a vůbec nemluví o cílové skupině… Není to 
zvláštní? Vždyť se jí museli extrémně zabývat? Na co přišli? Missed 
opportunity… 

Z LOŇSKÝCH POZNÁMEK 



ZELENÝ STROM ŽIVOTA 
a.k.a. 
BUDU HODNĚ ČÍST, 
PARDON 



STRUKTURA PŘIHLÁŠKY 

• název kampaně v českém jazyce max. 40 znaků 

• název kampaně v anglickém jazyce max. 40 znaků 

• část „Situace/Výzva“ - max. 200 slov 

• část „Cíle“ – max. 100 slov 

• Část Strategie – max. 300 slov 

• část „Kreativní a mediální strategie“ -  max. 300 slov 

• část „Doplňující informace“ – max. 200 slov 

• část „Výsledky“ – max. ekvivalent 5 normovaných stran A4 

 

 



NÁZEV KAMPANĚ 



KAŽDÁ DOBRÁ PŘIHLÁŠKA  
SE ČTE JAKO STORY..  

 
..A STORY MÁ OBVYKLE  

CHYTLAVÝ NÁZEV. 



NÁZEV 

Brand: Jak mít za stovku kupce 

elektromobilu 

Frisco: z out-cidera opět milovaným 

drinkem 

Brandbrand:  Mistrovství světa v pauzování 

326.000 hlasů pro novou volbu prezidenta 

Nezastavíš: HC Sparta Praha 

Letní roadshow (značky XY) 

Philips Sonicare Q4 2017 

Radegast Rázná 10ka 

V-Power trigger emaily 

Focus rostl rychleji než SUV 

 



SITUACE & VÝZVA 



SITUACE A VÝZVA 

• Zde si 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 zná celý daný trh a k 

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. 



PŘÍKLAD 

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 
růstů 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  

 
- ……… 

 



SITUACE A VÝZVA 

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.   



SITUACE A VÝZVA 

HC Sparta Praha (HCS) je extraligový klub s více než stoletou tradicí. Od roku 1903 získala 8 mistrovských 

titulů a je pravidelným „dodavatelem“ hokejistů do české reprezentace.  

Poslední sezóny byly nevyrovnané. Po úspěších v letech 2015/16 a 2016/17, kdy HCS hrála finále resp. 

semifinále Extraligy a Champions Hockey League, přišly sezóny, kdy se nedostala dál než do předkola play-off. 

A je to právě úspěch v play-off, který ovlivňuje celkové hodnocení sezóny fanoušky. 

Průměrná návštěvnost domácích zápasů, které na rozdíl od zápasů venku přináší do klubové kasy peníze, je 

velmi sledovaným ukazatelem. Revenue z ticketingu činí po příspěvcích sponzorů druhou největší část příjmu 

klubů, a to poměrově významnější, než např. u fotbalu. 

Průměrná návštěvnost domácích zápasů se za poslední 4 roky zvyšovala tempem 450 platících diváků 

ročně. Největší nárůst, 676 diváků, přinesla sezóna 2017/18, která navazovala na zdařilou sezónu předešlou.  

Návštěva v sezóně 2018/19 činila 9.042 diváků na kolo. Bylo to o 334 více (3,8 %) než v sezóně 

předtím. 

Před sezónou 2019/20 vstoupil do klubu nový majitel a položil na stůl zásadní otázku: je reálné 

v návštěvnosti a v revenue (ticketingovém, i na něj navázaném revenue z merchandisingu) dále 

růst?   



SITUACE A VÝZVA 

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

 

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. 

 



CÍLE 



CÍLE 

Cíle jsou jedním z „key points“ pro porotu! Pamatujte: cíle 
musí být v souladu s výsledky – cíle, které si stanovíte, musíte 
splnit! 

 

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

 



CÍL 

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 (její role, výhody – 
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 

srovnatelně s průměrným meziročním růstem, který 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 



CÍL 
Ty cile budou pro porotu dost maly a bez kontextu.  
 
Udelejte to třeba v bullet pointech, ale melo by to byt 
duraznejsi a exaktnejsi a zamichat do toho i obchodni 
cisla. Effie je o komercni efektivite, soft cile jsou fajn, 
ale potrebujes i hard.  
 
Plus nektere veci budou pro porotce matouci, treba 
ta frekvence 6 - proc? Jaky to ma duvod? Zjistilo se, 
ze pri 6 zacinaji lepe konzumovat? Pokud ano, melo 
by to byt uz soucasti medialniho reseni..  
 
Priklad: 
1. Posilit Brand I love score (nejdulezitejsi brand 
atribut ovlivnujici kratkodobe i dlouhodobe prodeje 
znacky) z X na Y. 
2. Zasahnout s limitovanym budgetem XY alespon 70 
% cilove skupiny, udrzet vsak vysokou frekvenci 
3. Stat se c.1 v engagementu mezi konkurenci, 
prekonat tak Kolaloku s engagementem XY.. atd.. 
4. Pomoci znacce rust a splnit obchodni cile XYZ. 

 

Cílem kampaně bylo především zvýšit Brand I Love Score 
v cílové skupině 12-19 let. Brand I Love Score je pro 
značku Franziska jedním z nejdůležitějších faktorů právě 
vzhledem k množství a rychlosti, jakou cílová skupina 
konzumuje obsah na sociálních sítích.  
 
Dalším cílem bylo zasáhnout alespoň 70 % cílové skupiny 
při frekvenci 6. Také jsme měli za úkol překonat 
engagement z loňského roku, který činil 200.000. 

 



STRATEGIE 



STRATEGIE 

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

• Připojte klíčový insight, který k této strategii vedl a důvod, 
proč byl relevantní. Ano, pozor na relevanci insightu! 

• 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 prodejně teoreticky efektivní, čistě digitální řešení se 
zaměřením na vyšší konverzi. Ale čistě konverzní kampaň by 
obtížněji budovala značku. Navíc, podíl uzavřených smluv či leadů 
přes online kanály je nepoměrně nižší v porovnání s leady z 
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?  

……………… 



STRATEGIE 
mate nejaka exaktni data? neco co jste zjistili? jinak 
je to takovy hodne obecny co vsichni vedi, takze 
bych to shrnul jednou vetou 
 
Proc je strategicky dobre prave propojit fyzicky a 
digitalni svet? Nedela to konkurence? Tady chcete 
teasovat case, ktery doted nikdo nezkusil.  
 
O cem to je - je to social media+BTL 
nejpropracovanejsi aktivita v historii CR s neustale 
novym contentem, ktery se navzajem propojuje a 
vyviji? Nemuzete tenhle strategicky pristup nejak 
nazvat? Pokud je to opravdu nová metoda práce a 
ne BS? Jaky bude rozdil napr. u jinych znacek, 
ktere taky pouzijou influencery, neco udelají na 
nejakem festivalu, udelaj hodne contentu atd... 

 

Spotřebitelé Franziska jsou hlavně zástupci tzv. 
Generace Z . Jedná se o skupinu, která již vyrůstala u 
počítačů,  nebo s tablety a smartphony v ruce. 
Říkáme jim také „Digital Natives“.  
 
Každý den stráví hodiny konzumováním novinek z 
digitálního světa. Očekávají okamžitou zábavu, 
neustále hledají nové příběhy a formáty. Rychlost 
jakou konzumují obsah je ohromující. Pokud je 
komunikace nezaujme v první vteřině, hledají dál. 
Nevěří ani tak značkám, jako spíše influencerům a 
youtuberům, se kterými interagují napřímo na 
sociálních sítích.   
 
Dalším  typickým rysem této skupiny je její potřeba 
sdílení každodenních zážitků se svými přáteli a to jak 
ve světě digitálním, tak v tom fyzickém. Proto je pro 
nás vždy cílem optimální propojení zábavného 
digitálního obsahu s přesahem do fyzického světa a 
vytvoření jedinečného „Phygital“ zážitku. 
  



KREATIVNÍ A MEDIÁLNÍ 
ŘEŠENÍ 



KREATIVNÍ A MEDIÁLNÍ ŘEŠENÍ 

 

• Jak jste insight a message uvedli v život = jak jste je přetavili 
do kreativní idey 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. 

 



UKÁZKA 
Vznikla tak 2,5 měsíce trvající roadshow s 
impozantním kamionem plným tematického zaměření na 
inspiraci a poradenství v oblasti moderního bydlení, ale 
také zábavy. Tematickým středobodem a velkou výzvou 
bylo vměstnat „vzorový“ byt do návěsu kamionu tak, aby 
lidé přímo na místě mohli vidět aktuální designové trendy 
a tipy. Srdcem byla funkční kuchyně s jídelnou, která 
zároveň sloužila jako zázemí pro občerstvení. Přidruženou 
součástí byl obývací pokoj, který poskytl prostor pro 
odpočinek a případné jednání. Další součástí byla moderní 
koupelna. Se zařízením interiéru na klíč pomohly v rámci 
dlouhodobého partnerství a synergických efektů 
společnosti SIKO a ORESI. 
 
Pro zvýšení obchodního potenciálu byla promoakce 
podpořena speciální incentivou v podobě finanční prémie 
za uzavření produktu. To se ukázalo jako velmi vhodně 
zvolený prostředek, protože zvýšil motivaci klientů a 
výrazně napomohl vytěžit obchodní potenciál celé 
roadshow. 

 

Vznikla BTL aktivace v podobě road show po 
větších českých městěch – 10 měst za 10 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). 
 
Součástí byl 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. 
 
……… 

 



UKÁZKA 

Čtyřměsíční kampaň začínající v březnu 2017, dva měsíce před prvním čtením návrhu zákona o 

zákazu kožešinových farem v Parlamentu, byla postavená na velice jednoduché a srozumitelné 

myšlence. Zůstaňte VE SVÉ KŮŽI. Jasně srozumitelný obrat, s nímž bylo možné kreativně 

pracovat otevřeným, ale vkusným a pozitivním způsobem. Vznikl hashtag #vesvekuzi. Pod ním 

lidé mohli vyjádřit svůj nesouhlas tím nejsnadnějším možným způsobem přímo na svých profilech 

– přidáním fotky s kampaňovým hashtagem napsaným kdekoli na těle. Jednoduchá idea tak 

dokázala na maximum využít jisté dávky exibicionismu uživatelů sociálních sítí, což zajistilo tolik 

potřebné šíření. 

 

Do komunikace bylo zapojeno sedm pečlivě vybraných známých tváří. Vzniklo šest unikátních 

motivů kampaně – každá z osobností byla nafocena přesně tak, jak byla vyzývána veřejnost, s 

hashtagem na svém těle, a navíc v náruči s živou polární liškou. Ta je spolu s norkem 

nejčastější obětí kožešinového průmyslu.  

……. 

To vše s cílem přimět veřejnost k akci – podepsání online výzvy, petice nebo vyjádření názoru na 

Faceboku nebo Instagramu.  

 



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 

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

 



UKÁZKA Značka díky této roadshow i přidruženým aktivitám a komunikaci trvající 2,5 měsíce dokázala 
zasáhnout cca 160 000 lidí*. V těsné blízkosti v rámci probíhající akce na daných lokalitách byl 
dosažen přímější a silnější zásah (výraznější OTS značky) cca 30 000 lidí. Z těchto 30 000 lidí, se 
podařilo díky přímé návštěvě stánku a aktivní interakce „přetavit“ na skutečný lead v podobě 
kontaktních údajů cca 21 % z nich, konkrétně 6 500. 
 
Z vygenerovaných 6500 leadů došlo ke skutečné produktové konverzi v horizontu následujících 
tří měsíců u téměř 10 % z nich (bylo uzavřeno celkem 637 produktů *. S ohledem na průměrnou 
délku splácení úvěrových produktů, kterou uvažujeme zhruba 20 let, a při průměrné úrokové 
marži takovýchto produktů, dosáhne zisk vygenerovaný smlouvami uzavřenými v přímé 
návaznosti na roadshow hodnotu cca 44,5 mil Kč.  
 
Jestliže od této částky odečteme vstupní investiční náklady (přímé + nepřímé interní a náklady na 
produktové benefity viz tabulka), vychází čistý zisk z promoakce cca 33,8 mil Kč. To při vložené 
investici 10,7 mil Kč znamená návratnost investice (ROI) za celou dobu existence uzavřených 
úvěrů ve výši 316,1 %. Původně stanovený cíl ROI 150 % se tak podařilo více než zdvojnásobit.  
 
V mnoha společnostech bývají obvyklé menší či větší rozkoly mezi viděním světa marketingovou a 
obchodní divizí (zejména tou regionální). Zamezit „lidové tvořivosti“ a vzít byť jen část rozpočtu 
těm, kdo mají pocit, že region perfektně znají, bývá vždy interně složité, vyžaduje notnou dávku 
přesvědčivosti i příslibů. Na konci této roadshow však byla zaznamenána prakticky pouze pozitivní 
zpětná vazba a odezva od regionálních obchodních týmů i jejich manažerů. 
 

 

tabulka 

 



UKÁZKA 

tabulka 

 

Ukázalo se, že tato precizně připravená a profesionálně organizovaná, centrálně řízená 

promoakce, pomohla nejen generovat nad očekávání dobré obchodní výsledky. Pomohla 

také zacelit či překlenout určité bariéry ve „vnímání světa“ jednotlivých divizí a přesvědčit 

obchodníky v regionech, že i centrálně lze naplánovat, připravit a zorganizovat smysluplnou, 

pro všechny atraktivní aktivitu, která ve spojení s účelně vynaloženou produktovou 

podporou dokáže generovat výrazné obchodní výsledky. 

Proběhnuvší roadshow, její parametry, výsledky a komplexní pohled na ni generoval 

poptávku po zopakování podobné akce i v roce 2018 a realizace dalších promoakcí 

podobného charakteru v budoucnu. Management společnosti tedy rozhodl o zopakování 

podobné akce s drobnými modifikacemi i pro rok 2018. 

Velká roadshow, byť extrémně náročná na organizaci, rozhodně není přežitek 90. let. 

Dokázali jsme, že je i v dnešní době plnohodnotným nástrojem, který pro některé značky 

může být při tvorbě komunikačního mixu stěžejním. Dokázali jsme, že není jen aktivitou 

s dopadem na značku, ale že umí přinést i okamžité obchodní výsledky, navíc má výrazné 

doprovodné benefity.    



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 20.000 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 %. Předkampanový 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.  
  

 



UKÁZKA 

V základní části extraligy došlo ke zvýšení průměrné návštěvnosti domácích zápasů HCS o 14 %, 

tedy o 1288 diváků (průměrná návštěvnost byla 10.330 diváků). Náš cíl jsme tak překonali více než 

dvojnásobně.  

HCS se zásadně vzdálila zbytku hokejových klubů – HC Kometa Brno v návštěvnosti stagnovala, nejbližší 

rival HC Pardubice rostl o 7 %. Průměrná návštěvnost v extralize narostla o 6 %, její nárůst byl však do 

jisté míry zkreslen návštěvami Rytířů Kladno, kteří zvítězili ve statistice průměrného počtu diváků na 

venkovních zápasech – 7443: zkrátka nebylo hokejového fanouška, který by si nechal ujít Jaromíra Jágra 

naživo v jeho “možná už opravdu” poslední sezóně.  

Ještě výraznější pak byl nárůst revenue z ticketingu na 30,313 mil., tedy o 24 % za jedinou 

sezónu. Jedná se o zdaleka nejvyšší nárůst (y-y) v novodobé historii klubu. Hovoříme zde o čistém 

výnosu z permanentek, jednorázových vstupenek a jednorázových pronájmů (Skybox apod.). - tj. výnos 

očištěný o DPH, provize ticketing operátorů apod. 

HCS začala být výrazně zajímavější pro B2B zákazníky z hlediska krátkodobých VIP pronájmů, které 

meziročně narostly v desítkách procent (jejich podíl na celkovém ticketing revenue je však pod 5 %). 



UKÁZKA 
Stalo se to vše díky skvělému marketingu? Nelze samozřejmě odhlédnout od lepších sportovních výsledků HCS oproti 

předchozí sezóně. Na konci základní části byla HCS na 3. místě. Na druhou stranu srdce fanouška je vrtkavé a sportovní 

výsledky rozhodně nikdy nekorelovaly s ticketingem 1:1:  

 Už v prvních 5 zápasech sezóny, poznamenané průměrně odehranou sezónou předchozí, narostly výnosy v průměru o 

20 %. Zápasům předcházel o cca 3 týdny launch nové komunikace. 

 Fanoušci chodili více i přes zdražení jednorázových vstupenek podle jejich kategorie – nakonec jsme se rozhodli zdražit 

v průměru o poměrně významných 7%. 

 Domácí výkony nebyly zdaleka stoprocentní (12 výher, 5 proher, 9 zápasů v prodloužení), HCS se nadprůměrně dařilo 

zejména venku. 

 V předchozích 5 sezónách, které se mj. všechny hrají v O2 aréně, existovaly sezóny, kdy návštěvnost rostla o 5 % a 

přitom HCS hrála skvěle. 

 Naopak v sezóně 2016/17, kdy HCS navazovala na předchozí finále, hrála výborně, byla 3. po základní části a opět 

dokráčela daleko až k 6.místu v play-off, činil nárůst podprůměrných 420 diváků. 

Došlo k významnému zvýšení prodeje merchandisingu o 43 % (obrat z prodeje v sezóně 19/20 byl 14.036.373 Kč, v sezóně 

18/19 9.783.000 Kč). Cíl jsme tak překonali více než trojnásobně. Klíčovou roli v nárůstu sehrály trička, šály, čepice a další 

doplňky z lifestyle kolekce #Nezastavíš. 

HCS se dařilo také na sociálních sítích. Počet followerů na IG vzrostl od začátku sezóny o 26 % (35.701 vs. 28.277), 

přičemž se zároveň zvýšil průměrný počet interakcí na jednoho followera o 122 % (z 2.35 na 5.21). Podařilo se také 

mnohem lépe aktivovat naši fanouškovskou základnu na FB s takřka 100.000 fanoušky a zvýšit celkový engagement (page 

interactions) postů o 98 % (ze 162.872 na 322.403). 



Na závěr zpět k tvrdým číslům: uvědomujeme si, že oddělit podíl marketingu na celkovém obchodním úspěchu klubu je 

vzhledem k výše uvedeným faktorům (sportovní úspěchy, rostoucí průměrná návštěvnost obecně apod.) velmi složité. 

Nejlogičtější nám přijde od celkového nárůstu o 1288 diváků odpočítat 450 diváků, tedy inkrementální lineární nárůst za 

poslední 4 sezóny. Díky novému přístupu k marketingu by tak HCS získala 838 diváků navíc, tedy 65 % z celkového 

nárůstu. 

Výsledný výpočet ROI pak vypadá takto: 

Výnosy: 

 3,816 mil Kč nového revenue (čistý výnos) 

 1,276 mil Kč zisk z nárůstu prodeje merchandisingu (očištěno o náklady, přičemž marže zůstala totožná oproti minulé 

sezóně) 

 Celkem: 5.092 mil Kč 

Náklady: 

 Náklady na organizaci hokejového zápasu při zvýšeném počtu fanoušků zůstávají prakticky neměnné 

 1,93 mil Kč investice do tvorby aréna contentu, kampaňové kreativy a placených médií (výkon, klasická média) a PR. 

 Náklady celkem: 1.93 mil Kč 

ROI by v takovém případě činil: 264 % 

Hokejový klub má výhodu v možnostech barteru, a to jak médií, tak produkce. Je to do jisté míry unfair advantange, do 

výsledků placeného ticketingu tento fakt nijak nezasahuje, protože se bartruje jednak partnerství s klubem (komunikace 

partnera ve vlastních kanálech klubu) a jednak volné vstupenky na zápasy. Pokud bychom započítali hodnotu barterového 

mediálního plnění ve výši cca 60 % z ceníkových cen a produkčního plnění ve výši 100 %, celkové náklady na komunikaci 

by vzrostly o 2 mil Kč (1,8 mil. + 0,2 mil.), a výsledná ROI by činila 130 %, což je stále, vzhledem k vedlejším 

dlouhodobým efektům komunikace, rozhodně příznivá zpráva. 





GOOD LUCK! 


