
Vánoční kampaň 
pro prodej 

čipových hodinek
STAREZ-SPORT

Ideální vánoční dárek



Úkol zněl jasně….
Zvýšit předvánoční prodej 
čipových hodinek



Cílové skupiny a persony
Jakub Tomeček – mistr Evropy ve střelbě, naděje pro OH Tokio 2020, 
brněnský sportovec, průvodce kampaní
Zástupci cílových skupin – rodiny s dětmi, mladší dospělí, senioři



Tady jsme cílovku oslovili.



Od statických bannerů….



… přes Stories…



… až k videu.



K tomu nějaký ten outdoor, 
podpis do mailu, inzerce v časopisu….



Jak to dopadlo?

3 761 shlédnutí videa
26 896 oslovených lidí

4 630 shlédnutí videa
27 556 oslovených lidí

15 699 shlédnutí videa
30 % míra shlédnutí videa



11 000 Kč
Budget na online?



Nárůst prodeje v době kampaně
dle měsíčních průměrů

81,70 %



Prodáváme!

Celkové tržby: 
1 850 000 Kč

Celkové náklady: 52 000 Kč
Realizace: 41 000 Kč * 
Rozpočet online: 11 000 Kč

30,20%

69,80%
Prodeje čipových hodinek 
v roce 2019 (kromě 
termínu kampaně)

Prodeje čipových 
hodinek v průběhu 
kampaně (4.11. – 11.12. 
2019)

* Cena realizace závisí na délce, intenzitě a rozsahu spolupráce s klientem.



Nápad…
…nestačí, pořádně jsme si mákli.

• Námět, koncepce, příběh kampaně
• Herecké obsazení a personální i technické 

zajištění
• Scénáře, natáčení, focení
• Postprodukce, grafika
• Nastavení a průběžná optimalizace 

kampaně (FB, Instagram, YouTube)
• Tvorba dodatečných materiálů (podpisy, 

bannery)
• Reporting



A jedeme dál...



Lukáš Bačík
lukas@themediacrew.cz

+420 776 878 565

Ondřej Lidmila
ondrej@themediacrew.cz

+420 723 391 800

www.themediacrew.cz

- online reklamní kampaně
- komunikace na sociálních sítích
- organizace eventů
- marketingová komunikace
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