
Výsledky

Klient: I.D.C. Praha, a.s. Provedení: MarketUP s.r.o. a Seznam.cz, a.s. 

Při plánování strategie pro jarní kampaň oplatek Lina zvolila agentura MarketUP 
formu netradičního formátu, a to v podobně interaktivní videohry, která se lidem 
zobrazuje v rámci videoobsahu na webech Seznamu. Oproti ostatním kampaním 
nebyl cílem sběr leadů, ale budování povědomí o značce a informování cílové skupiny 
o probíhající soutěži.
Ve spolupráci s agenturou, která navrhla gra�cký koncept, jsme připravili interaktivní 
formát Game In-Stream. Ten představoval jednotlivé kroky soutěže a hráče provázel 
jejími podmínkami. Hlavní výhrou byl týdenní pobyt na Bajkonuru se sledováním startu 
raketoplánu do vesmíru, dále VR brýle nebo balení oplatek Lina. 

Hru jsme spustili na serverech Novinky.cz, Seznam Zprávy, Stream a Proženy.

Řešení

Vyjádření klienta

Herní mechanika:
Cílem hry bylo seznámit hráče s jednotlivými kroky soutěže – herní mechanika videohry tak 
kopírovala její pravidla. Při sestřelení první oplatky Lina vyskočilo pop-up okno, které hráče 
seznámilo s možností výhry VR brýlí, pokud si zakoupí jednu oplatku Lina a zaregistrují se. 
Po sesbírání pěti oplatek Lina byli hráči seznámeni s hlavní výhrou, kterou byl týdenní pobyt 
na Bajkonuru. Ve hře se mířilo pomocí kurzoru a kliknutím se sestřelovaly objekty před 
kokpitem. Za sestřelené buráky získali hráči body, sestřelením asteroidů chránili svou loď. 
Při střetu s asteroidem přicházeli o životy. Po úspěšném dokončení úkolu si mohli hru 
zopakovat, nebo se prokliknout na web soutěže.

„V době, kdy online marketéři bojují o pozornost několikavteřinovými videi, 
povedlo se nám společně s kolegy ze Seznamu přijít na způsob, jak udělat 
videoreklamu trochu jinak. Tak atraktivně, že s ní lidi stráví poměrně dlouhý čas, 
proaktivně, sami a rádi. Průměrný čas strávený s kreativou přibližující se jedné 
minutě ukazuje, že i v dnešní uspěchané době jde vytvořit kreativu, která zaujme.“ 

– Martin Peška, Digital Strategist agentury MarketUP s.r.o. 
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sušenky Lina

Zhodnocení

Herní formát pro Lina sušenky hodnotíme jako extrémně úspěšnou kampaň. 
Míra spuštění hry (Start game rate) se pohybovala kolem 2,7 %, což je
v rámci benchmarku a segmentu nadprůměrný výsledek.

Hra sloužila především jako podpora povědomí o značce Lina a měla za cíl 
zapojit uživatele do probíhající soutěže netradiční formou. Tento účel byl 
splněný, jak se ukázalo v následném průzkumu Sbrandlift – k zaznamenání 
konkrétní kampaně došlo k liftu 247 %. Sušenky Lina také dosáhly nejvyšší 
znalosti mezi dalšími značkami (Twix, Snickers, Kinder Bueno) u lidí 
vystavených reklamní kampani. 

Lidé se do hry zapojovali velmi aktivně, na jednoho hráče vychází 
1,7 průměrných opakování hry. Zároveň se nenechali odradit 
neúspěšným pokusem a opakovali hru i v případě, že je zastihla herní smrt.

Do vesmíru se sušenkou Lina 

20 330 unikátních hráčů 

3 945 opakování hry

3% zapojení uživatelů do hry

47 vteřin průměrná doba hry

1,7 ×
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oproti in-stream 
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Jak se hráčům dařilo?
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