Írsky mediálny dom Urban Media zrealizoval pre začínajúcu írsku
potravinársku spoločnosť Boutique Bake (www.boutiquebake.ie)
kampaň, ktorá preukázala efektivitu spolupráce rádia a digitálu pri
budovaní značky, zvyšovaní povedomia o značke a predaja.
Mechanika kampane
Kampaň prebiehala štyri týždne v septembri 2016 a uskutočnila sa
v rádiách, ktoré Urban Media zastrešuje, a na webových stránkach
a sociálnych sieťach dotyčných rádií. Každý týždeň sa vysielalo 21
spotov, na jednotlivé weby rádií sa umiestnil odkaz na stránky
klienta a na Facebook stránkach rádií prebehla jednoduchá súťaž o
darčeky od klienta. Prieskum o znalosti značky, online viditeľnosti
značky a zámere k nákupu produktov klienta bol vykonaný pred a
po kampani.
Výsledky kampane
Prieskum preukázal silný vzťah
medzi rádiom a online priestorom,
pričom až 62 % ľudí uviedlo, že po
vypočutí reklamy v rádiu vyhľadalo
webovú stránku klienta. Keď
poslucháči počujú reklamu na
produkt o ktorý sa zaujímajú,
väčšina z nich sa usiluje v rádio
spote zachytiť buď názov
spoločnosti alebo rovno adresu jej
webovej stránky, čo naznačuje, že
rádio je výkonný nástroj na zvýšenie
online návštevnosti. Z poslucháčov,
ktorých zaujal spot klienta, až 89 %
z nich uviedlo, že po jeho vypočutí
išli priamo na internetovú stránku
klienta a – ešte dôležitejšie –
až 83 % z nich hľadalo produkt
rovno v e-shope.
Prípadová štúdia spoločnosti Urban
Media namerala 175 %-ný nárast
povedomia o značke a 96 %-ný
nárast nákupného úmyslu pre
produkty spoločnosti Boutique Bake
oproti hodnotám nameraným pred
kampaňou. V priebehu kampane
došlo aj k nárastu počtu jedinečných
užívateľov na stránkach spoločnosti
o 134 %, ako aj 189 %-ný nárast
predaja jej produktov v reťazci
supermarketov Tesco.

URBAN MEDIA
media house, Írsko
Urban Media je írska
mediálna agentúra, ktorá
zastrešuje 9 lokálnych rádií.
Pre svojich klientov ponúka
marketingové riešenia
v najväčších írskych mestách
nielen prostredníctvom
rádií, ale aj cez online
priestor.
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