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Na českém trhu si zákazník může vybrat z desítek 
výrobců lepidel, tmelů či barev. Jak to udělat, aby 
nakoupil právě produkty Mapei? 

V následující části si ukážeme, že pokud chce 
společnost získat náskok před konkurencí a zaujmout 
zákazníky, musí si na internetu nejprve vybudovat 
silnou značku.

Příklad z better 
praxe
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Společnost Mapei vznikla v roce 1937 a dnes patří 
mezi světové lídry v produkci lepidel a produktů 
stavební chemie. Má 81 poboček s 70 výrobními 
halami v 32 zemích.

Mapei dosud v České republice kladlo velký důraz na 
školení a technický servis profesionálů a prodejců, 
potřebovali však najít nový způsob, jak komunikovat 
se spotřebiteli. 

Našim cílem tedy bylo nastavit pravidla hry pro online 
komunikaci. Důvodem byla změna chování zákazníků.

Slyšeli jste už o 
Mapei?
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Vydefinovali jsme si dvě velmi odlišné cílové skupiny: 
řemeslníci (B2B) a koncoví zákazníci (kutilové, ti, kteří si 
nechají zrekonstruovat dům nebo např. vymalovat byt 
- B2C).

Každá cílová skupina měla odlišné povědomí o 
produktech a o společnosti Mapei. U každé cílové 
skupiny jsme museli zvolit trochu jinou taktiku a styl.

Mapei mělo do té doby velmi technický až odborný, 
neosobní styl komunikace, který pro online nebyl 
úplně vhodný, chyběla emoce. 

Výzvy
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Nejprve jsme vytvořili strategii komunikace, ve které 
jsme poukázali na to, že zatímco profesionální 
řemeslníci značku Mapei znají, je potřeba najít cestu 
ke koncovému zákazníkovi, který se ve stavební 
chemii tolik nevyzná a odborným výrazům ani 
nerozumí.  která určila, jak komunikovat v rámci B2B a 
B2C. 

Vytvořili jsme dvě mikrostránky: Makejsmapei (ta 
existovala již dříve, ale kompletně jsme ji přetvořili) a 
Mapeisradostí. 

Stanovili jsme si cíle pro každou stránku zvlášť. 

Od začátku jsme velmi úzce spolupracovali s klientem, 
abychom co nejlépe poznali jeho produkty a jejich 
benefity.

Jak jsme 
postupovali?
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Spustili jsme také kampaně na podporu značky a 
pracujeme se sociálními sítěmi (především s 
Facebookem), kde se nám daří budovat 
fanouškovskou základnu a zasahovat relevantní 
cílovou skupinu. 

Průměrný denní dosah stránky je 7000 uživatelů.

Stavební 
kámen 

komunikace  
= sociální sítě
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Brandová kampaň, kterou jsme vystavěli od základů, 
přispěla k tomu, že se značka Mapei vyhledává o více 
než 20 % více než předešlý rok (podle Google Trends). 
Na obě mikrostránky přivádíme návštěvníky 
především z displeje, vyhledávání a reklam na 
sociálních sítích. 

Reklamy průběžně optimalizujeme a testujeme nové 
formáty, například kreativní carousely. Kromě toho 
společnosti Mapei pomáháme s náborem 
zaměstnanců a pozvánkami na školení, která pořádají. 

Velmi pozitivním výsledkem projektu je organický 
nárůst dosahu a zvýšený zájem o příspěvky na 
Facebooku, díky čemu šetříme náklady klienta. Na 
sociálních sítích se nám dlouhodobě daří získávat si 
pozornost obou cílových skupin.

A výsledky?
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Brand potřebuje podpořit správnými nástroji. Hlavní je 
využití brandových kampaní na FB a v obsahové síti 
Sklik a AdWords, podpořeny vyhledáváním a 
remarketingem (STDC framework). 

Ze začátku jsme střídali kampaně zaměřeny na 
prokliky s kampaněmi na zobrazení, další logický krok 
je nyní směrem do AdFormu, který umožňuje lepší 
B2B cílení a více možností celkově.

KDE 
promujeme 

MAPEI?
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Díky správě FB stále zjišťujeme reakce uživatelů a 
podle toho vylepšujeme a upravujeme kreativy. Máme 
rozdělen rozpočet podle priorit: 80 : 20 % ve prospěch 
B2C uživatelů.

Nejčastěji si hrajeme a měníme B2C kreativu.
Teď je na čase video! – Opět vycházíme ze spolupráce 
a ze zkušeností z projektu.

CO promujeme 
MAPEI?
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Při nastavení kampaní jsme se potýkali s částečným 
prolínání cílovek, jak na Facebooku, tak ve vyhledávání. 
To mělo za vliv mírné zdražení kampaní, kterému jsme 
se z počátku nedokázali vyhnout. Po určité době jsme 
kampaně podle chování na webu poupravili a průsečík 
skoro eliminovali. To vše díky kontrole a správě 
kampaní.

JAK 
promujeme 

MAPEI?
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32 017 600 zobrazení reklam od září 2017
73 283 kliknutí na reklamy od září 2017
-> 0,23 % celkové CTR na brand zaměření není vůbec 
špatné!

Celkem jsme na oba weby přivedli přes 40 000 
nových uživatelů! 

Manažerský 
pohled
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Brand cíle se měří v tak krátkém období těžce.

Proto máme nastaveny další „soft“ cíle:

B2B Přihlášení na akci: 128
B2B Najít prodejce: 666
B2C Najít prodejce: 1290
B2C Najít řemeslníka: 808

Plníme 
nastavené cíle
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Projektové řízení B2B projektu je dost specifické. 
Klient má zkreslenou představu co a jak komunikovat 
a dokáže myslet jen na svou původní cílovku – B2B. 
Nedokáže přemýšlet jako koncák. Blogové články jsou 
pak odborné, schvalování a vysvětlování složité, stejně 
tak příspěvky na FB. 
Vymýšlí si věci, které se nehodí do strategie, jen kvůli 
tomu, že to prostě někde viděl a chce to zkusit. Jak by 
to dopadlo, kdybychom se řídili klientem, zná každý 
(viz. Hyundai, OBI). 

Klienta je potřeba usměrnit a říkat NE, ale pozor! NE je 
potřeba vysvětlit.

Zpočátku je řízení komplikovanější, po dobrých 
výsledcích už ale klient nechává práci na nás. A z 
klienta se stane partner.

Jak se takový 
projekt řídí?
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Přečtěte si 
naši případovou studii

→ https://www.better.cz/mapei/



Otázky? Promluvme si 
u kafe :)


