
#takhlezijuja 





Portál nového životního stylu, který 
strukturovaně, srozumitelně a 
neotřele informuje o trendu #smart 
living. Jedná se o první formát, který 
do lifestylového rámce zasazuje i 
zaměření na témata bio, eko a 
osobního rozvoje.  
 
Témata přináší v 6 rubrikách v 
podobě psaného infotainmentu, 
reportáží, rozhovorů, pravidelných 
video pořadů a blogů.  
Měsíčně publikujeme 300 článků, 
rozhovorů, videí, fotoreportáží. 
 

#takhlezijuja 





Našimi aktivními přispěvovateli jsou mimo jiné i Jan Mühlfeit,  
Marián Jelínek, Gabriela Filippi, Markéta Sluková, David Svoboda, Veronika Kašáková  

Rozhovor nám již poskytli i Dagmar Havlová, Vavřinec Hradílek, Jakub Kroulík,  
Karel Janeček, Martin Doktor, Jan Čenský, Jaroslav Svěcený, Jannis Samaras 





Skuteční uživatelé Zhlédnuté stránky 

Měřené ukazatele od 8.3. do 31.8. 2017 

355 000

227 713

345 907

215 217

78 312

23 320

červen srpen květen červenec březen duben 

2 218 567

1 266 224

2 015 218

1 297 179

504 389

229 648

červenec červen květen březen duben srpen 



noví vs vracející se 

69% 75%
63%

52% 55% 60%

31% 25%
37%

48% 45% 40%

březen květen duben 

vracející se 

noví 

červen srpen červenec 

Měřené ukazatele od 8.3. do 31.8. 2017 



muži 

ženy 

          42% 

58%          

Věk Pohlaví 

Měřené ukazatele od 8.3. do 31.8. 2017 
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HIGHLIGHTS 
 
Nejsilnější den návštěvnosti 4.6. 2017 
100.000 real users  
461.000 zhlédnutých stránek. 
 
Celkem zhlédnuto 
7.531,225  stránek při více než  
355,000 návštěvnosti. 
 
Facebook skupina 12.000 followerů 
Růst skupiny o 300-500 fanoušků týdně. 
 
300 příspěvků měsíčně   
(články, rozhovory, recenze, reportáže, 
horoskopy). 
 
Intenzivní outdoorová kampaň každý 
měsíc. 
 





#combo 



KOMBINOVANÉ PROMO 

Nejsilnější metodou pro zacílení co největší 
skupiny zákazníků představuje COMBO kampaň. 
 
Tato kampaň zahrnuje   
 
1. online prezentaci  
(bannery, PR články, rozhovory a reportáže)  
 
2. outdoorovou reklamu  
(billboardy po celé ČR nebo regionálně) 
 
3. promo na sociálních sítích  
(FB statusy, řízená podpora contentu, fans reach) 

Outdoor Sociální 
sítě 

Online 



KOMBINOVANÁ KAMPAŇ JE MĚŘITELNÁ 

Jsme přesvědčeni, že kombinací třech různých 
marketingových forem vytváříme jedinečný mix efektivní 
komunikace s cílovou skupinou zákazníků.  
 
Celou kampaň precizně plánujeme a kroky směřujeme tak, 
aby v maximální míře splnily očekávání klienta.  
 
Spojujeme se s těmi nejlepšími partnery ve svém oboru a 
umíme nabídnout profesionální servis.  
 
Combo má vždy podrobně naplánované příspěvky pro 
gradování celé kampaně do předem stanoveného záměru.  
 
Citlivě volíme osobnosti a odborníky, umíme komunikovat a 
produkčně spolupracovat s agenturami klienta a společně 
naplánovat celou kombinovanou kampaň. 
 
Jsme moderní platforma - komunikujeme s klientem - 
reagujeme na aktuální vývoj kampaně a upravujeme směr - 
máme striktní metriky a realizujeme výkonový marketing. 



ONLINE 

Flowee 
• je manažerem kampaně na všech 

úrovních 
• propojuje jednotlivé partnery 
• je garantem obsahové a prezentační 

spolupráce 
 
Flowee vytváří unikátní obsah na 
základě zadání klienta (vendora).  
 
Flowee realizuje zpracování celé 
kampaně. 
 
Flowee plánuje mix s maximálním 
dosahem pro klienta při využití 
stávajících pořadů. 



OUTDOOR 

Klient zajišťuje vhodnou osobnost 
pro kampaň  
(po dohodě může zajistit Flowee). 
 
Flowee ve spolupráci s Big Media 
(Big Plan) a klientem definuje 
požadovaný dosah a parametry 
outdoor ooh kampaně např. velká 
města a dálnice, socio ekonomické 
skupiny, věk a zájmy. 
 
Big Media (Big Plan) dodává  smart 
ooh planning, vybrané plochy 
outdoor pro realizaci kampaně a 
následné vyhodnocení. 



SOCIALNÍ SÍTĚ 

Flowee ve spolupráci s partnerem 
Brandformance a klientem definuje 
parametry kampaně na sociálních 
sítích. 
 
Klient nebo Flowee je dodavatelem 
obrazového a video obsahu pro kampaň 
na sociálních sítích. 

 
Brandformance dodává kompetenci a 
dosah na soc. sítích obrazových a video 
příspěvků.  
 
Předpoklad zveřejnění minimálně 2 
propagovaných video příspěvků. 



PŘEDSTAVENÍ 
PŘÍPADOVÉ 

STUDIE 



PŘEDSTAVENÍ KAMPANĚ 

Společnost klienta je výhradním distributorem 
hodinek pro Českou Republiku. 
 
Tváří značky je celosvětově známý tenista. 
 
Jeden z eshopů je jeden z největších prodejců 
produktů s působností po celé České Republice. 
 
Kombinovaná kampaň cílí na prezentaci značky, 
zvýšení její známosti a povědomí a současně 
prezentuje koncového prodejce. 
 
Cílem je 
• zvýšit brand awareness  
• v cílové skupině maximalizovat dosah impresí 
• podpořit prodej produktů 



CÍLOVÁ SKUPINA 

Parametr Bližší určení 

Pohlaví muži 

Socio 
ekonomické 
skupiny  

A. Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním, 
vlastníci firem - necílíme 

B. Střední management 
C. Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, 

kvalifikovaní pracovníci 

Věk 25-39 a 40-59 

Zájmy Sport, hry 

Doba trvání 1x měsíc nebo do vyčerpání rozpočtu  

Značka je situovaná pro širokou veřejnost, převážně pro muže.  
Těžiště prodejů je u modelů do 10 tis. Kč. 
Zasahujeme tím nejširší příjmovou skupinu, dle soc. ekon. kriterií definovanou 
B+C, která představuje 50% populace. 



ONLINE MAGAZINE CONTENT 

Redakční obsah 
 
8x článek s PR přesahem 
- tématicky zaměřené texty s citacemi  
   a prolinky na klienta 
- rozsah cca 2-3500 znaků 
1x titulový video rozhovor s osobností 
- moderovaný rozhovor s osobností 
- délka 18-25minut 
- podporované bannerovou pozicí na homepage 
1x rozhovor – volně na doporučení klienta 
2x reportáž – volně na doporučení klienta 
 
Garantované shlédnutí 15 tis. / článek 
 

Bannerová pozice 
-pozice pravý sloupec TOP 370 x 140px 
-měsíční visibilita 256 tis. 
 
Sociální sítě aktivita 
- FB podpora vydaných příspěvků 
- až 4x repost příspěvků klienta 
- příspěvky v rámci Instagram účtu 
 
Soutěž pro čtenáře flowee.cz 
- FB soutěž o hlavní cenu – dodá klient 
- realizace 1 měsíc 



PLÁNOVÁNÍ OOH KAMPANĚ 



VIDEOVIEWS 
DELIVERY 

ENGAGEMENT 
DELIVERY 

TRAFFIC 
DELIVERY 

CUSTOM AUDIENCE 
CREATION 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ - NÁSTROJE 



SUMMARY 



OUTDOOR KLIENT PLNĚNÍ DÍLČÍCH SEGMENTŮ / ROZPOČET 

ONLINE OUTDOOR SOC. SÍTĚ 

Trvání 2 měsíce 1 měsíc Do vyčerpání rozpočtu 

Plnění 

8x článků,  
2x rozhovory 
2x reportáže 
1x bannerová pozice 

viz detailní návrh  
Smart OOH kampaně 

Videoviews delivery 
2x video (dodá klient) 

Cena za shlédnutí 0,46 Kč 0,23 Kč 0,25 Kč 

Shlédnutí garance 430 tis. 3,9 mil. 1,6 mil. 

Shlédnutí 
potenciál 2 mil. 18 mil. 1,6 mil. 

Ceníková cena 320 000 Kč 1 300 000 Kč 800 000 Kč 

Cena balíček 190 000 Kč 900 000 Kč 400 000 Kč 

Cena celkem  
bez DPH 1 490 000 Kč 



NOVÝ KLIENT PLNĚNÍ DÍLČÍCH SEGMENTŮ / ROZPOČET 

ONLINE OUTDOOR SOC. SÍTĚ 

Trvání 2 měsíce 1 měsíc Do vyčerpání rozpočtu 

Plnění 

6x článků,  
2x rozhovory 
2x reportáže 
1x bannerová pozice 

viz detailní návrh  
Smart OOH kampaně 50% 
řešení 

Videoviews delivery 
2x video (dodá klient) 

Cena za shlédnutí 0,46 Kč 0,23 Kč 0,25 Kč 

Shlédnutí garance 430 tis. 1,95 mil. 1,6 mil. 

Shlédnutí 
potenciál 2 mil. 9 mil. 1,6 mil. 

Ceníková cena 260 000 Kč 650 000 Kč 800 000 Kč 

Cena balíček 140 000 Kč 450 000 Kč 400 000 Kč 

Cena celkem  
bez DPH 990 000 Kč 



Jindřich Ertner 

+420 777 713 138  

jindrich.ertner@flowee.cz 
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