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Klient a zadání
Letiště M. R. Štefánika v Bratislavě je největším slovenským letištěm. V loňském roce odbavilo 1 942 
069 cestujících a zaznamenalo více než 27 000 pohybů letadel. Nabízí spojení do tradičních evropských 
metropolí, Středomoří, Blízkého Východu i severní Afriky. Letos přidalo 11 nových spojení a očekává 
rekordní sezónu.

Zadání – Oslovit Moravany, létající na prodloužené víkendy a dovolené bez cestovky. Říct jim, že 
z Bratislavy je to pohodlné, poklidné, se super dopravou a bez jazykové bariéry. 

„Chceme, aby si lidé na Moravě zvykli, že se vyplatí sledovat i nabídku z Bratislavy. Cestování 
z menšího a blízkého letiště přináší zejména v období letní turistické špičky úsporu času 
a menší stres při odbavování,“ 



Strategie
Mix pro lokální kampaně:

• Online prim – cca 70 % z rozpočtu na média do onlinu
• 30 % do OOH a rádia

V onlinu sociální sítě, bannery a nativní inzeráty. Cílené na data i na konkrétní weby.

Kampaně doplnila tiskovka + PR.

Speciální Landing Page



Návrh rozpočtu (nerealizoval se)



Timing (plánovaný)



Microsite ukázka



Realita



Facebook
Primární cíl: Oslovit všechny uživatele z cílové oblasti (brandová část)

Sekundární cíl: Získat kvalitní návštěvnost (výkonnostní část) 

Strategie: brand awareness + konverze/návštěvnost



Facebook – brandová část

Brand awareness + Instagram stories

=

3x nižší CPM

409 212 zobrazení



Facebook – výkonnostní část

Canvas 
průměrně zde lidé strávili 5,5 s 
a 10 % se prokliklo dále na web

Carousely



Facebook - výkonnostní část



Facebook - výkonnostní část
Ve znamení testu: konverze vs. návštěvnost

● Split test (k ničemu) 

● Vlastní konverze Scroll 50%/75% 



Facebook - výkonnostní část - optimalizace
Vlastní metriky + GA



Facebook - výkonnostní část - cílení

● Podobná publika z fanoušků stránky

● Aktivní cestující 

● Všichni uživatelé

● Později i podobná publika z scroll 75% 



Facebook – vyhodnocení
● Osloveno 350 000 uživatelů z cílové skupiny

● Průměrná četnost zobrazení reklamy na 1 uživatele 3,94

● Cca 20% uživatelů scrollovalo alespoň do 75% obsahu cílové stránky

● Nejlepší poměr ze všech kanálů (dokonce i lepší než z organicu) 

● Optimalizace na konverze přinášela o něco lepší výsledky (střídali jsme i optimalizaci na 

zobrazení cílové stránky u návštěvnosti) 



PPC - nativní formáty
Průměrná CPC u responzivní reklamy – 2,14 Kč. 
V posledním týdnu dokonce CPC 1,76 Kč.

Kontextová reklama měla v průměru CPC byla 1,8 Kč a CTR 0,3 %. 
V posledním týdnu CPC 1,46 Kč a CTR 0,44 %. 

Kontextový inzerát měl v průměru konverzní poměr na zaujatého 
návštěvníka 13 – 25 %. To je 2x více než responzivní inzeráty. 



PPC - Bannery
Velký rozdíl mezi Mobily a Desktopy:

• Mobily: průměrná CPC 6,35 Kč a CTR 0,16 %
• Desktopy: průměrná CPC 13,85 Kč a CTR 0,05 %
• Nejvyšší míru prokliku měly bannery cílené na ženské 

weby. Nejlépe fungovalo kafe.cz s CTR 2,54 %.



RTB 
• U Brandingu na webech Seznamu při cílení na zájmy o koupi letenek bylo nejvyšší CTR 1,7 % 
• Nejvyšší CTR u bannerů na desktopech bylo 0,77 % při cílení na look a like 

publika návštěvníků webu.
• Bannery na mobilech měly nejvyšší CTR 0,42 % při cílení na data CPExu – zájem o dovolenou.



Rádio
*zvuky ťukání do klávesnice a klikání myši*
Ona:  Praha?
On: Kolony.
*zvuky ťukání do klávesnice a klikání myši*
Ona: Vídeň?
On: Němčina.
*zvuky ťukání do klávesnice a klikání myši*
Ona: A co Bratislava?
On: Mmm... dostaneme se tam pohodlně a 
budeme všem rozumět. Tak objednávej!
Vypravěč/ka: Létejte z Bratislavy až do 45 
světových destinací! Dovolená začíná na letišti 
Bratislava. www.bts.aero

• Předpokládaný zásah 200 000 posluchačů s frekvencí 
5+ za kampaň. 

• Průměrná cena za tisíc posluchačů vycházela na cca 
445 Kč. 

• V týdnech, kdy kampaň běžela v rádiu, jsme 
pozorovali o něco vyšší CTR u bannerů. 

 

https://docs.google.com/file/d/1AaoC1fKE8lRMovUzUNowdsDcsOt6_zCQ/preview


OOH
• Podle průměrné intenzity provozu v okolí vybraných BB ploch za dobu kampaně projelo 

okolo 1,25 mil. Vozidel.
• To by mělo odpovídat vzhledem k předpokládané frekvenci v průměru 15 (lidé jezdící 

stejnou cestou do zaměstnání) cca  80 000 lidem, kteří reklamu opravdu viděli. 



OOH
• Polepené vozy jezdily nejčastěji na frekventovaných linkách 4 a 8. Linka 

4 projíždí přes Moravské náměstí.
• Předpokládaný zásah byl v podobných číslech jako u BB.



Obsah a PR



Výstup tiskové konference - nejvíce pozornosti nám věnovala ČT



Tématem se zabýval Brněnský deník a Mladá fronta DNES



PR  tisková konference
• Podařilo se nám oslovit a zaujmout důležitá celostátní, tak 

i regionální média. 
• Největší pozornost věnovala tématu Česká televize, která 

kromě živých vstupů připravila i reportáže. Tématem se 
detailně zabýval Brněnský deník a Mladá fronta DNES 
(v obou médiích vyšel online i printový článek). 

• V posledním týdnu jsme kampaň doplnili komerčními PR 
články. 



Redakční PR

• V tabulce je seznam médií, kde se tisková zpráva objevila, s předpokládaným zásahem na 
základě denní návštěvnosti.

Medium (odkaz) Předpokládaný 
zásah

Česká televize

Události v regionech Brno

800 000
ČT24
Události v regionech plus
Zprávy ve 12
Studio ČT24

Brněnský deník 17 447
Deník.cz 331 000
Impuls 17 149
Blesk 882 000
Aktuality.sk 982 300
idnes.cz 2 756 000
Brněnská Drbna 9 235
Brno Daily 7 645
Celkem 5 802 776

• Náklady na takový mediální reach 
při využití bannerů by byly 
cca 350 tisíc Kč. 

• Náklady na zprostředkování tiskové 
konference a zpracování tiskové 
zprávy byly cca 1/10. 

• Doplněno o komerční PR se zásahem 
cca 600 tisíc. (5 článků)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990515-udalosti-v-regionech/obsah/620039-11-novych-linek-nabidne-bratislavske-letiste-mimo-jine-do-destinaci-kam-se-prestalo-letat-z-brna
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2480281-letiste-v-bratislave-stahuje-cestujici-z-moravy-nabizi-11-novych-linek-z-brna-letaji
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/318281381950515-udalosti-v-regionech-plus
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/218411012000515
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058270515
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-k-mori-cestujici-chce-ziskat-bratislava-nabizi-desitky-linek-brno-dve-20180516.html
https://www.denik.cz/ekonomika/z-brna-k-mori-cestujici-chce-ziskat-bratislava-nabizi-desitky-linek-brno-dve-20180516.html
http://regiony.impuls.cz/bratislava-letiste-kampan-cestujici-brno-f1z-/jihomoravsky-kraj.aspx?c=A180517_070608_imp-jihomoravsky_kov
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-servis/542855/brno-jen-zira-bratislavske-letiste-krade-cestujici-v-turanech-se-dohaduji-a-linky-rusi.html
https://www.aktuality.sk/clanok/589993/bratislavske-letisko-cieli-na-moravu-kradne-cestujucich-pisu-v-cesku/?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-aktuality-hp&utm_campaign=cross
https://brno.idnes.cz/bratislava-letiste-kampan-cestujici-brno-f1z-/brno-zpravy.aspx?c=A180516_401685_brno-zpravy_krut
https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/doprava/10829-co-se-brnu-nepovedlo-leta-ze-slovenska-bratislavske-letiste-laka-na-linky-do-cele-evropy.html
https://brnodaily.cz/2018/05/17/breaking-news/bratislava-airport-outcompeting-brnos-turany/


Redakční PR
U organické a direct návštěvnosti je vidět hezký peak po uveřejnění tiskové zprávy v médiích. 



Celkové výsledky?



Vyhodnocení návštěvnosti podle GA
• V porovnání neplacené návštěvnosti máme meziroční růst návštěvnosti téměř 50 %. 
• V Jihomoravském kraji tato návštěvnost rostla dokonce o 104 % meziročně.



Vyhodnocení počtu návštěvníků podle Casual Impact

Vliv kampaní v regionu je velmi znatelný. Graf ukazuje nárůst unikátních návštěvníků vlivem 
kampaně (započítány jsou všechny kampaně a zdroje návštěvnosti)



Nárůst počtu návštěvníků z neplacených zdrojů

Tento graf ukazuje vliv kampaní na návštěvnost z neplacených zdrojů (organické vyhledávání, 
direct, odkazy). Je zde vidět, že kampaň pozitivně ovlivnila 2 000 uživatelů, kteří na web přišli jinak 
než přes reklamu, a bez kampaně by tam nedorazili. To je poměrně vysoké číslo, vezmeme-li v 
potaz intenzitu kampaně online a jak jednoduché bylo narazit na banner, nebo článek o letišti. 



Souhrn
Celkově jsme získali:

• 14,9 milionů zobrazení, z toho 7,9 milionu zobrazení bylo jen z bannerových formátů
• 35 824 kliknutí na reklamy
• Cca 500 000–950 000 oslovených lidí (ne cookies) v rámci cílové oblasti 

Z pohledu webu pak kampaně plnily cíle:
• 6 % návštěvníků kliknulo na “Chci letět”
• Více než 13 % návštěvníků si prohlédlo alespoň 75 % kampaňové Landing Page

Cíle podle mediaplánu splněny v průměru na 130 %. 



Děkujeme za pozornost. 
Otázky?


