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Dny českého piva 2018 
Finální vyhodnocení



Nejvýznamnější aktivitou ČSPS v průběhu celého roku jsou oslavy 
českého piva v týdenní akci „Dny českého piva“. 

Projekt oslavuje „České pivo“ a snaží se aktivovat spotřebitele,  
aby v průběhu týdne navštívili vybrané provozovny a mimo jiné i ochutnali svatováclavské speciály.

BACKGROUND

• Vymyslet, vytvořit a zrealizovat kampaň komunikace projektu Dny, českého piva
AGENCY TASK



VÝCHODISKA

V letošním roce budou speciály v rámci „Dnů českého piva“  
pojmenovány jako svatováclavské s vlastním logotypem. 

V interním průzkumu* jsme však zjistili, že široká veřejnost netuší,  
že sv. Václav je patronem českého piva. 

Povědomí o akci „Dny českého piva“ je relativně vysoké, 
respondenti se však domnívají, že jde o festival piva na jednom místě. 

Celkový rozpočet nedovoluje velké mediální nasazení.

* Interní nezávislý průzkum, červenec 2018



CÍLE

Komunikaci přesuneme z velkých mediálních ploch do  
do netradičních médií s virálním potenciálem 

a do komunikace zapojíme i samotné adresáty.

STRATEGICKÉ ŘEŠENÍ

• zvýšit povědomí o sv. Václavovi coby partnerovi českého piva 
• zvýšit povědomí, že akce probíhá ve všech dobrých hospodách



Kreativní řešení kampaně



KOMIKSY SE SV. VÁCLAVEM



Soutěžemi jsme etablovali sv. Václava a zvali jsme soutěžící do hospod.

FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE

Osloveno 5 796 lidí Osloveno 13 120 Osloveno 10 816 



Na Facebooku probíhalo odpočítávání do startu slavností.

ODPOČÍTÁVÁNÍ



FAKE NEWS

Dosah oslovených u fake news videí je 610 064 lidí.



KLÍČOVÝ VIZUÁL



SV. VÁCLAV V ULICÍCH



UKÁZKA RADIOSPOTU

V rádiích probíhala ve dnech 17.-21.9., 24.9. - 28.9. 2018 30s reklama, která běžela ve 
3. verzích a každý den se střídala.



PROMOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SPECIÁLŮ

Na Facebooku probíhalo promování jednotlivých speciálů.



NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Zjednodušili jsme nalezení provozovny 
Mobile first responzivní design 

Snadnější vyhledání provozovny s navigací až na vybrané místo



JAK JSME PŘIPOUTALI KE SV. VÁCLAVOVI POZORNOST?
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KOMUNIKACE V ČASE

Časová osa komunikace 
Komunikace na sociální síti postupně gradovala a vrcholila před slavnostmi, kdy 

jsme k FB, přidávali IG, rádio a inzerci
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VELIKOST ZÁSAHU KOMUNIKACE KUMULATIVNĚ
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POČTY OSLOVENÝCH



Digitální zásah 2 382 279

Print 538 000

Rádio 6 040 000

POČTY OSLOVENÝCH



DETAIL OSLOVENÝCH NA FACEBOOKU A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KREATIVA



Shrnutí dosažených výsledků

Počet příspěvků

47
včetně změny titulních 
fotografií, událostí

Počet oslovených lidí

2 368 605 6 718
Počet fanoušků

+1 385 ↗ 
Absolutní změna

+2 365 288↗
Absolutní změna

Počet fanoušků na 
stránce DČP nám 
organicky (neplaceně) 
stoupl o 1 385 fanoušků



Přehled nejlepších příspěvků podle úspěšnosti

Fake news CZ

Odhalení, kde je sv. Václav

Fake news německá verze

Hlasování

Komiks

Komiks



Dosah celkové srovnání

= oblast v červeném oválu značí neplacený dosah, který byl tvořen sdílením, komentáři a 
lajkováním zejména Fake news - zmizení sv. Václava a který výrazně převyšuje placený dosah 

Fake news - zmizení sv.Václava

Sv. Václav je v hospodě

Soutěž

Hlasování

Pivovar Rohozec

KomiksKomiks Komiks
Komiks Komiks

Pivní pěna

Svijany

Sládek pivo 
vaří

Soutěž



Zakončujeme DČP rezervačkou sv. Václava na příští rok



DNY ČESKÉHO PIVA  
PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DO KONCE ROKU



PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DNY ČESKÉHO PIVA

KONCEPT

Představujeme nový rituál 

„Česká pivní středa“

Roční pauzu než začne nová týdenní oslava českého piva 
chceme vyplnit JEDNÍM rozvitelným tématem, 

které bude pravidelně = týdně aktivovat k návštěvě hospody. 



PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DNY ČESKÉHO PIVA

CÍLE 

• Vytvořit rituál „Česká pivní středa“

STRATEGICKÉ ŘEŠENÍ

Středeční rituál aktivujeme u trend-setterů. 
Abychom nový rituál „dostali pod kůži“ širší veřejnosti,  

středeční návštěvu hospody vážeme ke známému dění ve společnosti 
formou mikro-kampaní  

(Movember, Vánoce, …)

• Udržet si prezenci na sociálních sítích - Facebook = klíčový komunikační nástroj 
• Začít komunikovat v provozovnách - nový přímý komunikační nástroj 

• zpočátku testujeme vazbu přes pivovary a mini-pivovary 
• jsme však otevřeni i spolupráci na přímo (prostor pro B2B PR)



🅐 
sv. VÁCLAV - KOMIKS 

Sv. Václav je patronem českého piva  
na podzim, v zimě, na jaře i v létě. 

Komiks Václav pokračuje dál. 
 

Stává se nepřerušovanou linkou 
mezi Dny českého piva 2018 a 2019

🅑 
ČESKÁ PIVNÍ STŘEDA 

Vytváříme návyk, že ve středu 
se chodí do hospody.  

(Primárně targetujeme trend-settery 
- Inovátor a Včasný osvojitel)

🅒 
ČESKÁ PIVNÍ STŘEDA  

MIKRO-EVENTY 

Aktivace široké veřejnosti ke 
středeční návštěvě hospody 
v kontextu ostatního dění ve 

společnosti: 
(Movember, Vánoce, …)

PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DNY ČESKÉHO PIVA 
FACEBOOK

2018 2019
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#movembeer

V listopadu rozjíždíme mikro-kampaň  

Středeční movembeer 

• Připojujeme se k celosvětové listopadové kampani proti 
onkourologickým onemocněním  MOVEMBER 

• Jsme středeční aktivací k „mužnému“ pohledu na mužské zdraví 
• Spotřebitele aktivujeme, aby hashtagovali selfie s pivním knírem 

#movembeer || #středeční_movembeer 
• Bojujeme proti stereotypům = k účasti aktivujeme nejen muže,  

ale i ženy (rovnoprávný postoj žen k Movember = MoSisters)

PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DNY ČESKÉHO PIVA 
ČESKÁ PIVNÍ STŘEDA – MIKRO-EVENT
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mikro-kampaň 
Středeční movembeer

PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DNY ČESKÉHO PIVA 
ČESKÁ PIVNÍ STŘEDA – MIKRO-EVENT

FACEBOOK HOSPODA

Primární aktivace  
Středečního movemberu 
Komunikace dělená zvlášť 

pro ženy a muže

Do hospod přes pivovary a mini-pivovary 
posíláme s aktivací k účasti ve středeční 

soutěži 
+ 

bílé papírové kníry
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PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE DNY ČESKÉHO PIVA 
ČESKÁ PIVNÍ STŘEDA – PARTNERING

Česká pivní středa ZODPOVĚDNĚ 

V příštím roce bychom rádi spustili dlouhodobou 
kampaň s velkým potenciálem pro PR. 

Ve spolupráci s TAXI službou nabízíme 
výhodnější středeční cestu domů 

(optimálně s i bez vozu) 

Na významná místa do velkých měst instalujeme 
venkovní bezkontaktní alkohol-testery.

Dotyková obrazovka  
pro objednání TAXI

Bezkontaktní 
alkohol-tester
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PIVNÍ STŘEDA 
KLÍČOVÝ VIZUÁL 2019



PIVNÍ STŘEDA PODTÁCKY



DNY ČESKÉHO PIVA  
KLÍČOVÝ VIZUÁL 2019



ILUSTRACE KE KLÍČOVÉMU VIZUÁLU 2019



Thank you for your attention :-) 
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