Interscroller v programatické kampani
pro Kingswood

„Pre nás bolo použi�e formátu
Interscroller cesta, akou sa dostať ku
našej cieľovej skupine mimo sociálnych
sie�, kde sme primárne komunikovali.“
Barbora Ivánová
social media brand manager

Klient: Plzeňský Prazdroj a.s.

TRIAD adver�sing

Běh kampaně: 7. 11. 2018–25. 11. 2018

Cíl kampaně
Kampaň měla za cíl propagovat nově uvedený
míchaný alkoholický nápoj Whisper.

Řešení
Na podzim roku 2018 byl na trh uveden nový
míchaný alkoholický nápoj Whisper, který vznikl
unikátním spojením whiskey se ciderem Kingswood, jež je jednou ze značek spadajících pod

Počet zobrazení: 276 tis.
CTR: 0,5 %

společnost Plzeňský Prazdroj.
Agentura TRIAD měla na starost jeho online propagaci. Kromě reklamy na sociálních sí�ch využila
také mobilní formát Interscroller, nakoupený skrze
programa�ckou síť R2B2 Mul�screen.
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posuvu stránky v mobilním zařízení. Samotné rese zobrazuje na pozadí, a proto je jeho výroba
� 181 mil. dostupných impresí měsíčně v sí�
klamní sdělení se nachází v pozadí stránky, kdy

jednoduchá. Do Adformu nahrajete krea�vu jako

jej uživatel postupně odkrývá scrollováním.

standardní banner s rozměry podle technických

R2B2 Mul�screen (prosinec 2018)
� 10 typů cílení

specifikací.
Tento formát vybízí ke krea�vnímu řešení obsahu
sdělení. Jelikož si jeho zobrazení řídí sám uživatel, může také sám rozhodnout, jak rychle si jej
rozbalí.
Pokročilé možnos� cílení dávají inzerentovi
přesnější možnost zásahu na požadované
publikum.
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Komentáře

Vyjádření agentury

Vyjádření R2B2

Vyjádření klienta

Naša cieľová skupina veľmi náročná, čo sa týka

Programa�cká reklama umožňuje inzerentům

Formát Interscroller, nakupovaný programa�cky,

konzumácie reklamy a tak sme prirodzene siahli

velmi široký zásah a to i v případě mobilní inzerce.

představuje pro naši společnost Plzeňský Prazdroj

po formáte, ktorý je jednak mobilný a zároveň

Interscroller, který je nejvíce využívaným mobil-

cestu, kterou se chceme vydat v roce 2019. Jeho

flow užívateľa nenarušuje násilným spôsobom.

ním formátem, zároveň poskytuje největší re-

vlastnos�, jako je například vysoká vizibilita přes

Narozdiel od klasickej bannerovej reklamy sa

klamní plochu pro reklamní sdělení. Ta se navíc

celý displej, poskytují řešení, jak zaujmout uži-

vďaka programa�ke navyše skutočne zobrazuje

zobrazuje tak, že je uživatelem takřka nepřehléd-

vatele při kampaních cílených na mobilní zařízení

obsah iba tým najrelevantnejším ľuďom. Interscrol-

nutelná. V mobilních kampaních lze využít

v tzv. „on the go“ momentu.

ler je zároveň veľmi jednoduchý na výrobu, čo sme

všechna dostupná cílení, čímž lze díky širokému

ocenili - stačila nám na to jedna krea�va, takže

zásahu oslovit požadovanou a stále dostatečně

Michal Dúbravský,

môže byť pripravený hneď ako je to potrebné.

velkou skupinu uživatelů.

Digital Project Manager,
Plzeňský Prazdroj

Barbora Ivánová,

Petr Kotlík,

social media brand manager,

client manager,

TRIAD adver�sing

R2B2
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