
“Jsme v krizi!”
“V jaké krizi?”

“Už na tom dělám.”
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Přemluv bábu



Spot a šíření kampaně, která otřásla českou politikou



Spot a šíření kampaně, která otřásla českou politikou



Mediální prostor v hodnotě 30 mil. Kč



Reakce



Reakce



Kampaň Přemluv bábu byla 
nejúspěšnějším virálním videem 
v roce 2010
Ovlivnila větší zapojení prvovoličů a výsledek voleb ve prospěch pravicových stran.

Vytvořili jsme virální spot. Ten jsme šířili v online a ofine médiích a po dobu jednoho měsíce udržovali 
komunikaci na naší Facebook stránce. Během prvních dnů šíření videa se objevily parodie jak od českých tvůrců 
(Noisebrothers, Strana zelených), tak např. ze Slovenska. Video má více než jeden milión shlédnutí (700 tis. 
YouTube, dále iDnes apod.)

Získali jsme s nulovými náklady (pouze natočení spotu, čas lidí z týmu) mediální prostor v hodnotě více než 30 
mil. Kč. 

Titulní strany deníků, týdeníků, přítomnost v TV, reakce v online i ofine prostředí, 30 000 fans na Facebooku. 
Reex, Respekt, Právo, MF Dnes, Lidové noviny, tisíce zmínek a reakcí, ČT1, ČT2, ČT24, Haló noviny a stovky 
dalších. O akci informoval i New York Times a další zahraniční média.

Shrnutí



47 % 28 %

Výsledky



Výsledky

http://zpravy.idnes.cz/sef-cssd-paroubek-po-volbach-rezignoval-prohrali-obycejni-lide-rekl-110-/domaci.aspx?c=A100529_183840_domaci_lf
http://zpravy.idnes.cz/sef-cssd-paroubek-po-volbach-rezignoval-prohrali-obycejni-lide-rekl-110-/domaci.aspx?c=A100529_183840_domaci_lf
http://zpravy.idnes.cz/sef-cssd-paroubek-po-volbach-rezignoval-prohrali-obycejni-lide-rekl-110-/domaci.aspx?c=A100529_183840_domaci_lf


Pepsi Refresh Your World



Pepsi vs. Coca-Cola
Pepsi je a vždy bude číslo dvě.

Proto se musí víc snažit.









• Refresh Everything



Proces
Vzali jsme na focus group lidi z cílové skupiny. 
Když jsme uvažovali, jak změnit něco v jejich 

světě, objevil se nápad na nové autobusové 
zastávky.



“V Česku je všechno šedý a hnusný!”



“Můžeme něco udělat s ošklivými veřejnými 
prostorami - špinavými komunistickými 

autobusovými zastávkami.”



Autobusové zastávky v Česku



Kampaň
Web, Facebook, 15 videí, některé z nich virální, TV 

spoty. Kampaň zafungovala fantasticky.







Výkon



KPI’s



Prodej
Kromě Louskáčků a cen Epica a Eurobest přinesla 
kampaň Pepsi největší prodej za posledních deset 

let.



Problémy
Při práci na této kampani jsme zaznamenali jsme velký komunikační problém a museli jsme použít 
krizovou komunikaci. Než jsme domysleli, jakým způsobem aktivizovat starosty, museli jsme každý 

den čelit neodbytným otázkám na naší stránce na Facebooku.

Vytvořili jsme vizuál a změnili jsme jak stránku na Facebooku, tak webovou stránku. Kromě 
starostů, které jsme oslovili napřímo, se nám přihlásilo nebo lidé nominovali dalších asi 100.

I tato část kampaně získala Louskáček.

http://www.pepsimanifesto.cz/
http://www.youtube.com/refreshyourworldcz
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Kaplického blob v Brně



Kaplického blob v Brně



Díky, čau.
Marek Prchal

mprchal@gmail.com
+420 602 346 701
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