
8 kroků, 
které Vasky posunuly blíže cíli



Začátky 
- konec správy agenturou


- Příspěvky za 5 dvanáct


- Stories podle nálady


- CM občas


- Výkon —> externě


- Vizuály a Václav 100%



CHTĚLO TO ZMĚNU… 



Vasky v číslech
Marketingový tým

Podzim 2018 

Interní: 1


Externí: 8



Vasky v číslech
Marketingový tým

Podzim 2019 

Interní: 14


Externí: 19

Podzim 2018 

Interní: 1


Externí: 8
Vedení, copywriteři, brand manager, výkonnostní marketéři, influencer 
marketing manager, PRisti, analytici, konzultanti, webaři, grafici, 
fotografové, retail marketing manager, kameramani, právník, CM, Office 
management…















Vasky v číslech
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Vasky v číslech
Facebook



Vasky v číslech
Instagram
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CO SE STALO?!



STALO SE TOHO HODNĚ…



Tradice 

- ruční výroba


- ševci ze Zlína


-  Baťa


#1 Ukotvili jsme pilíře značky



Kvalita 

- pravá kůže


- lokální zdroje


- 12 lidí = 1 bota


#1 Ukotvili jsme pilíře značky



Cestování 

- objevovat neznámé


- nemít předsudky


- síla momentu


#1 Ukotvili jsme pilíře značky



Ohleduplnost 

- k zaměstancům (péče)


- k zákazníkům (CM)

     

- zerowaste (doplňky)

#1 Ukotvili jsme pilíře značky



Obsahový plán 

- dotýká se pilířů


- je konzistentní


- má svá KPI 

#2 Aplikovali jsme pilíře značky



Packiging 

- rodný list Vasek


- mapa světa


- osobní dopis Vaška


- jak pečovat o boty

#2 Aplikovali jsme pilíře značky



Fotky a Videa 

- jednotná nálada


- zachycení momentu


- reakce na trendy

#2 Aplikovali jsme pilíře značky



PR 

- víme, co chceme říct


- mladý úspěšný podnikatel


- navázání na tradici


- odkaz Tomáše Bati 

#2 Aplikovali jsme pilíře značky



Community management 

- konzistentní tonalita


- informovanost CM


- sdílení radosti zákazníků


#2 Aplikovali jsme pilíře značky



Několik příkladů 

- foto/Video x marketér x grafik


- marketing x web


- nové střihy x poptávka


- CM x strategie

#3 Komunikovali jsme spolu napříč obory



#4 Nešetřili jsme na kreativě



#4 Nešetřili jsme na kreativě



Instagram stories 

#4 Nešetřili jsme na kreativě



Instagram stories 

#4 Nešetřili jsme na kreativě



FIGMA? FIGMA!









Foto 

- bannery, stories, příspěvky, kampaně


- 4x až 6x měsíčně focení


#4 Nešetřili jsme na kreativě



Video 

- každá kolekce / akce má vlastní video —> otevíraní 
nové prodejny, Vasky výšlap, návštěva výroby..


- testování, testování, testování…


- bumpery, instastories, YT, FB


- dámy / pánové


#4 Nešetřili jsme na kreativě



- Postupně odhalujeme příběh a produkt


- Nepálíme peníze na už přesvědčených


- Nepřesvědčeným pomáháme se rozhodnout


#5 Soustředili jsme se na remarketing



2 funkce recenzí na FB



Nejúspěšnější reklamy
Muži Ženy



Nejzajímavější reklamy



#6 Sdíleli jsme radost se zákazníky

Cestovatelské příběhy



#6 Sdíleli jsme radost se zákazníky

Životní příběhy



#6 Sdíleli jsme radost se zákazníky

…A kolegy



#6 Sdíleli jsme radost se zákazníky

Vasky výšlap



#7 Přestali jsme nadužívat slovo budget

Rozhodující faktory 

- PNO


- cena za konverzi


- hodnota objednávky



#8 Nepřestávali jsme se u toho bavit



/kocenda

/jankocenda

/johny.kocenda


