
ŘEŠENÍ
Krušovice společně s agenturou Adexpres využily pro svou digitální kampaň
programa�cký nákup, který tvořil 89 % celkových nákladů. Nákup byl realizován i
nad programa�ckou sí� R2B2.

Propagaci nového produktu doprovázela zároveň podpora Světového šampionátu
v ledním hokeji, jehož oficiálním partnerem jsou právě Krušovice.
U programa�ckého nákupu byly využity videoreklamy, bannerové formáty a také
Rich Media.

Programa�cký nákup umožnil lépe pracovat se storytellingem, a to od představení
nového produktu přes představení nového posi�oningu až k ak�vaci
sponzoringové pla�ormy pro zmíněný hokejový šampionát.

CÍL KAMPANĚ
Kampaň se zaměřila na propagaci nového produktu pivovaru Krušovice, za
studena chmeleného ležáku.
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Dosažení cílů:

32% nadplánovanéhodnoty

VYJÁDŘENÍ KLIENTA
„Jsme rádi, že jsme z velké čás� využili pro naši kampaň programa�cký nákup. Právě
díky programa�ce jsme společně s agenturou Adexpres měli možnost kampaň
op�malizovat v jejím průběhu a to nám pomohlo k lepším výsledkům. Flexibilními
přesuny rozpočtů na nejvýkonnější formy cílení a formátů jsme překonali stanovené
cíle o 32%. Příš� kampaně budeme dělat v podobnémduchu s vyzkoušenímvětšího
počtu formátů a to i těch složitějších s využi�m Rich Media.“

Jiří Coufal za společnost Heineken

VYJÁDŘENÍ R2B2
„Op�malizace v průběhu kampaně je jednou z velkých výhod pro zadavatele
reklamy, kteří nakoupí reklamní prostor programa�ckou cestou. Kampaň je tak
možné kdykoliv pozměnit či pozastavit. U tradičního nákupu je pro zadavatele
reklamy téměř nemožné tyto změny provádět a to z důvodu, že jsou vázáni
objemem impresí či rozpočtem, které byly předem smluveny. Touto kampaní
společnos� Krušovice a Adexpres dokládájí, že propagaci lze dělat velmi efek�vně.“

Aleš Sekanina za společnost R2B2

← Pro videospoty s mo�vem „muže s charakterem“ zvolila agentura Adexpres formát
Outstream video a také standardní bannery využívající Rich Media. Ta jsou schopna
nahradit sta�cké obrázky videem. Kampaň cílila také na mobilní zařízení. Zde agentura
zvolila vedle standardních mobilních bannerů také nejvýkonnější formát Mobilní
Branding.


