
Pilsner Urquell  
& tajemství story-doing
Adam äpina, Strategy & Media Director @ Triad 



Něco málo o mně

§  Strategy and Media Director (CZ) 

§  4 roky v TRIADu 

§  “Challenging status quo every day”  
a další adrenalinové sporty 



TRIAD + Prazdroj = 



“Nezávislá agentura plná správně 
ulítlých profesionálů, kteří společně 
hledají nová řešení na marketingové 

problémy 





Mistrovství světa  
v hokeji 2017







2 600 000 lidí 

ZÁSAH INTERAKCE 

11 000 / post

(6 % publika)

SPONZOR NÁRODNÍHO TÝMU 

Pilsner Urquell: 55 %

Krušovice: 5,4 %





Co stojí za  
úspěchem kampaně?





Důvěra

# 1

§  Agentura ví, že se nemusí bát nosit odvážné nápady, protože je Pilsner Urquell tým 

ocení. 

§  Brand tým ví, že všechno, co děláme, děláme proto, abychom pomohli značce. 



Neexistují tajné informace

# 2

§  Nebo “to nepotřebujete vědět”.  

§  Známe do detailu, jak se vaří pivo Pilsner Urquell, 

§  Víme, jak se daří značce včetně citlivých dat (prodejních objemů) 

§  Známe roční vizi a plány značky. 

§  Čím víc toho o značce víme, tím lépe jí mohou kampaně pomoct. 



Neexistuje žádné “klient a agentura”

# 3

§  Tykáme si, chodíme spolu na pivo, píšeme si po Messengeru –  

jsme jeden tým, kolegové. 



Žijeme značkou

# 4



Jak dlouho se kampaň připravuje?

# 5

PODZIM 2015
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KVĚTEN 2016



Olympiáda





Integrovaný přístup

# 6

§  1 stejná zpráva napříč kanály: #spolecneprozlato 

§  Využíváme stejné hrdiny, sdílíme natáčecí dny 

§  Žádná rivalita mezi agenturami, jdeme za jedním cílem 





Ty pravé  
Vánoce







4 600 000 lidí 

ZÁSAH 
ASOCIACE PU –  

TY PRAVÉ VÁNOCE 

54% cílové skupiny

(běžně 30%)

ZAPAMATOVÁNÍ REKLAMY  

(AD RECALL) 

+16%

(běžně +5-10%)



Imprese patří do pravěku

# 7

§  Kampaně nám pomáhají posouvat dál behaviorální, ne digitální metriky. 

§  „Digitální“ kampaň vyhodnocujeme nejen pomocí hard čísel, ale též brand-liftů a dat  

z interního výzkumu značek Prazdroje. 



Transparentní vyhodnocení

# 8

§  Po každé kampani se potkáme a probereme nejen čísla, ale i vzájemnou spolupráci 

§  Neúspěch má brand team radši než úspěch– dá se z něho poučit pro příště, pokud si ho 

přiznáme. 



Malá rekapitulace



Partnerský vztah mezi agenturou  
a klientem znamená 

1.  Otevřená hlava bez předsudků 
2.  Neschovávat se do komfortní ulity  

3.  Sdílet know-how a poznatky 
4.  Dostatek prostředků na projekty na obou stranách  

5.  Chodit spolu na pivo. Často J 



www.triad.cz 

Bit.ly/TriadFB 

Díky za pozornost!


