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Na Valentýna chtějí lidé svou lásku ukázat
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S Milkou vyznávají lásku už několik let



THNAK YOU SINGLES MIX I LOVE MILKA

2011 20122010

A kupují Milka pralinky každý rok více

Source: AC Nielsen

+9% +14%
+34%

Vývoj prodeje Milka pralinek CZ+SK
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I letos chtěla Milka pomáhat 
vyznávat lásku



Láska se mohla ukázat nejen pralinkami…
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… ale hned několika dalšími způsoby.
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Facebook je pro Milku klíčové medium

značka v SK / 
#7 v CZ na FB

330 000 fanoušků (CZ+SK)

Zdroj: SocialBakers.com, CZ,SK 12.4.2013

#3 





Aplikaci jsme mediálně podpořili v 
online prostředí

1 Bannerová kampaň v ČR a SR 

2 PPC podpora na FB 

3 PR články



Využili jsme 18 bannerových formátů



V bannerové kampani se podařilo 
dosáhnout zajímavých výsledků

 Nejvyšší CTR v Kraft Foods CR – 12,05 %

 7 mio Unique Users v ČR a SR

 Velmi nízké CPC (cost per click) a CPU (cost per unique user) 



Kampaň získala lidi do Facebook aplikace



Aplikace měla skvělé výsledky

 30 000 unikátních uživatelů aplikace

 5:35 min. průměrný čas strávený v aplikaci

76 000 unikátních návštěvníků aplikace



133 000 vytvořených Valentýnek

Aplikace měla skvělé výsledky

 4 000 uživatelů navštívilo e-shop

 2 200 vytvořených coverphoto



Výsledky jsou vidět na prodejích

I LOVE MILKA THANK YOU TENDER WISHES

SIWM pralines  value sales CZ+SK

2011 2012 20132010
Source: AC Nielsen CZ,SK FM 2013

+26%



A Milka udělala svět zase trochu 
zamilovanější! 



Děkuji za pozornost
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