
SÁM SOBĚPROTI



ZA NEJVÍCE NEHOD MŮŽOU:

Nejvíce bouraček způsobují mladí řidiči od 18-24 let, 
nepřiměřená rychlost má nejvyšší podíl u vážných nehod. 

Zdroj: https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/Strategie-BESIP-2021-2030.pdf



CÍLOVÁ SKUPINA

18 – 24 LET 
MLADÍ ŘIDIČI
- Vědomé porušování zákazů
- Zákazy jim nepřijdou vážné 
- Porušování si v hlavě často omlouvají



INSIGHT
Většina mladých řidičů má dilema zda jet rychleji, než je 
povoleno, přestože ví, jak by se měli zachovat správně. 
Zhmotníme jejich vnitřní rozpor a ukážeme jim, proč si vybrat 
dobrý hlas.



CÍL KAMPANĚ
Připomínat stále řidičům, že nemají riskovat rychlou jízdou
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SÁM SOBĚPROTI

- Řidič je součástí příběhu
- K řidiči promlouvají 2 hlasy 
- Vycházející z jeho hlavy
- Dobro x zlo



ŘIDIČ TO MÁ STÁLE NA OČÍCH



NA JAKÉ SITUACE MÍŘÍME?
Projetí semaforu na oranžovou

Nezastavení u přechodu

Nedání přednosti 

Nebezpečné předjíždění

Porušení rychlostního limitu



JAK VÝSLEDKU DOSÁHNEME? 



- David, 22 let
- Pražák 
- Má čerstvě řidičák
- Poprvé na pracovní cestě                             
  na Jižní Moravě

DAVID



- Když řídí, tak si 
  pustí rádio:
https://drive.google.com/file/d/1DTZ7xymI5fJ
pdLWXEt1vyVdikbJKdUVc/view?usp=sharing

DAVID

poslouchá v autě rádio 
(vlastní výzkum, 236 odpovědí) 69,5 % 



- Míjí kamion 

DAVID



- V autě došel benzín → benzínka
- Odskočí si rovnou na záchod
- Volba ze dvou dveří 

DAVID

navštěvuje benzínku aby si došli na záchod
(vlastní výzkum, 236 odpovědí) 48,7 % 



- Vybral si dveře napravo  

DAVID



- Ale ze zvědavosti se pak podíval 
  i na ty druhé

DAVID



- Na cestu si koupil   
  ještě kávu  

DAVID

navštěvuje benzínku aby si dali teplý nápoj
(vlastní výzkum, 236 odpovědí) 23,7 % 



- A při odchodu dostal ještě    
  voňavou kartičku za          
  opakovaný nákup

DAVID



60,4 % má navigaci puštěnou se zvukem  (vlastní výzkum, 139 odpovědí) 

- Nákup
- Zapne si GPS
- Nebojí se přidat na rychlosti
- GPS ho upozorní - písemně i zvukově*

DAVID

*Komunikace na základě 
spolupráce - Mapy.cz, Waze, 
Google Maps. Dobrá vizitka pro 
ně samotné. 



- Ušetřil na pokutách, tak má více 
na nákup.

DAVID

jezdí atem na nákup
(vlastní výzkum, 236 odpovědí) 18 % 



- U večeře projíždí sociální sítě a vidí          
  tematický videospot

DAVID



Ztvárněn/oblečen jako slušný, 
hodný, racionální -> “anděl”.

Ztvárněn jako zbrklý, agresivní, 
lákající, prolhaný -> “ďáběl”.

POZITIVNÍ VNITŘNÍ HLAS NEGATIVNÍ VNITŘNÍ HLAS 





JAK BUDEME POSUZOVAT ÚSPĚCH KAMPANĚ 
Analýza posluchačů rádia (statistiky, počet posluchačů, demografie)
dotazník o rozšíření povědomí kampaně.

TIMING
Ideální: Od půlky června do září,  v létě je nejvíc nehod.



+ 140 tisíc na výrobu reklamy na dveře záchodů

V každém balíčku je vždy jedno téma u videospotů natočené dvakrát. Jednou 
s pozitivním a po druhé s negativním koncem.

ROZPOČET NA PRODUKCI:

LOW BUDGET MID BUDGET HIGH BUDGET
120 tisíc Kč

4x Videospot (30s)
2x Audiospot (30s)
 

160 tisíc Kč

8x Videospot (30s)
4x Audiospot (30s)

300 tisíc Kč

12x Videospot (30s)
6x Audiospot (30s)



Rozpočet celkem od 920 tisíc do 2,5 milionu korun, dle kombinace balíčků.

ROZPOČET NA PROPAGACI:

LOW BUDGET MID BUDGET HIGH BUDGET
Rádio: 500 tisíc Kč
Sociální sítě:
300 tisíc Kč

Celkem: 800 tisíc Kč

 

Rádio: 600 tisíc Kč
Sociální sítě: 
400 tisíc Kč
Kelímky: 50 tisíc Kč
Kartičky: 50 tisíc Kč

Celkem 1,1 mil.  Kč

Rádio: 800 tisíc Kč
Kelímky: 100 tisíc Kč
Kartičky: 70 tisíc Kč
Reklamy na záchodech: 
500 tisíc Kč
Sociální sítě: 630 tisíc Kč

Celkem: 2,1 milionu Kč



Součást kampaně, šíření povědomí o kampani.
https://www.youtube.com/watch?v=IeOemgoAWOs

VIDEO



Nenecháme Vaši značku
utopit v moři konkurence!
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