Mobilní Branding v programatické
kampani pro FORTUNA GAME
Cíl kampaně
Kampaň byla zaměřena na akvizici nových klientů a propagaci akčního bonusu společnos�
FORTUNA GAME.

Řešení
Pro propagaci byl zvolen programa�cký nákup formátu Mobilní Branding v sí� R2B2. Běh
kampaně společnost naplánovala současně s konáním Mistrovství světa ve fotbale 2018.
Mobilní formát a načasování kampaně mělo zajis�t přesnější zásah v období, kdy je
pravděpodobnější, že uživatelé budou ch�t sázet na sportovní zápasy.

Mobilní Branding
Mobilní Branding je ideálním reklamním formátem pro mobilní telefony. Nepůsobí agresivně
a přitom zaručuje 100% viditelnost. Jeho atrak�vitu lze vylepšit za pomoci Rich Media. Pro
rychlou konverzi lze využít funkce Click 2 Call s přímým vytočením telefonního čísla.

Běh kampaně: 10. 6. 2018 – 15. 7. 2018

Výsledky
3× vyšší CTR

v porovnání s ostatními formáty

4× nižší cena za konverzi
oproti klasickým bannerům

„V rámci kampaně jsme se rozhodli využít programa�cký nákup Mobilního Brandingu
skrze digitální síť R2B2. Od tohoto kroku jsme si slibovali přesnější cílení na konkrétního
uživatele a vyšší konverzní poměr. V příš�ch kampaních budeme programa�cký nákup
využívat z větší čás� a vyzkoušíme si i další formáty s přesnějším segmentovým cílením.“
Ondřej Hanulík, Group Digital Marke�ng Specialist

„Podle výzkumů tři čtvr�ny diváků při sledování televize používají mobilní zařízení. Proto
při akcích, jako je například Mistrovství světa ve fotbale, je formát Mobilní Branding pro
inzerenty více než užitečný, což ukázala i tato kampaň. Navíc lze tento formát jednoduše
kombinovat se všemi dostupnými typy cílení.“
Petr Kotlík, Client Manager

Jedna pozice, více formátů

Pokročilá cílení

Široký zásah

Mobilní Branding nemusí mít jen podobu banneru.
Pro tento formát můžete využít i Na�vní reklamu či
pokročilé funkce Rich Media. Různými typy krea�v
oživíte zájem uživatele o reklamní sdělení.

Na výběr je hned několik typů cílení. Kromě
regionálního a časového cílení lze oslovit konkrétní
publikum podle sociodemografie a zájmů. Zároveň
svou reklamu můžete mířit na značky a konkrétní
modely mobilních telefonů. Zapomenout byste neměli také na možnost retargetingu.

Mobilní telefon s přístupem k internetu má většina
z nás. Svou reklamou můžete oslovit lidi na cestách,
ve vašem okolí nebo i u nich doma, kde je mobilní
telefon také často využíván.

3 důvody

proč v kampani použít Mobilní Branding

