
Krušovice 
Buď jsi král, nebo ne! 
Výsledky kampaně – Effie 2014 
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1.	  POZITIVNÍ	  ZMĚNA	  VNÍMÁNÍ	  
KRUŠOVIC	  ODSTARTOVÁNA	  	  
•  U	  všech	  sledovaných	  hodnot	  došlo	  k	  dosažení	  
cílů	  okamžitě	  po	  kampani/změně	  
posi:oningu,	  tudíž	  již	  v	  půlce	  roku	  

•  zdroj:	  Heineken	  interna/onal	  BHT(brand	  
health	  tracking)	  –	  globální	  Heineken	  nástroj,	  
kvan/tavní	  deklaratorní	  spotřebitelský	  výzkum	  
–	  1.300	  respondentů,	  proporčně	  dle	  ČR,	  Q2	  
2014	  



Již	  v	  druhé	  polovině	  roku	  2014	  total	  consumpXon	  na	  úrovni	  	  

51%	  -‐	  KPI	  pro	  rok	  2014	  PŘEKONÁNO	  O	  ČTVRT	  ROKU	  DŘÍVE	  

Výrazné	  zlepšení	  u	  všech	  sledovaných	  image	  hodnot	  
v	  porovnání	  se	  stejným	  obdobím	  v	  roce	  2013	  a	  PŘEKONÁNÍ	  
CÍLŮ	  pro	  celý	  rok	  2014	  JIŽ	  V	  POLOVINĚ	  ROKU	  



Sledované	  Image	  hodnoty	  -‐	  graf	  
Q2	  2013	  vs.	  Q2	  2014	  



2.	  KRUŠOVICE	  JSOU	  ZPĚT	  NA	  PIVNÍM	  
RADARU	  ČECHŮ	  
•  zdroj:	  Perfect	  Growd	  (Post	  test	  kampaně	  
Krušovice	  Král	  4/2014	  -‐	  Online	  kvan/ta/vní	  
test	  s	  kvalita/vními	  prvky	  na	  respondentech	  z	  
řad	  členů	  panelu	  Perfect	  Crowd	  (30	  000	  
registrovaných	  uživatelů)	  



©Perfect	  Crowd	  2014	  
Post test kampaně - Krušovice$

            7$

Krušovice patří společně s Kozlem po Pilsner Urquell k nejčastěji spontánně zmiňovaným reklamám 
na piva podle značek.$

SPONTÁNNÍ ZNALOST REKLAMY PODLE ZNAČEK$

Nepřemýšlejte teď o značce, jde nám o to, co jste v reklamě viděl, co se v ní říkalo. D3 $Na jakou značku byla reklama, kterou jste právě popsal? Napište, pokud možno, co nejpřesněji 
název značky.  N=548$
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Post test kampaně - Krušovice$
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Při bližším pohledu má podobný zásah pouze kampaň Pilsner Urquell díky sponzoringu hokeje a  
Pardál – Pardálové hřiště.$

SPONTÁNNÍ ZNALOST PODLE REKLAMY – Top 10 $
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Pilsner	  Urquell	  -‐	  vytváření	  ledové	  plochy	  v	  pivovaru,	  "Hrdý	  partner	  České	  
hokejové	  reprezentace"	  

Krušovice	  -‐	  král	  vs.	  Řepka	  -‐	  Král	  nikdy	  neustupuje	  

Pardál	  -‐	  Pardálové	  hřistě	  

Krušovice	  -‐	  král	  vs.	  herečka	  Kerekes	  -‐	  Král	  má	  své	  priority	  

Pilsner	  Urquell	  -‐	  svět	  z	  historie,	  vynález	  silonek,	  aerodynamický	  voz,	  
"Originalita,	  to	  pravé	  bohatství"	  

Radegast	  -‐	  Život	  je	  hořky.	  Bohudík.	  (muž	  stojící	  na	  pařezu,	  přírodní	  živly)	  

Kozel	  -‐	  poc/vá	  odměna	  už	  140	  let	  (válení	  sudů)	  

Gambrinus	  Nepasterizovaný	  -‐	  přípitek,	  hospoda,	  zábava	  

Kozel	  -‐	  divnej/divná	  vrchní	  

Starobrno	  -‐	  hokej,	  "Óda	  na	  komentu"	  

Nepřemýšlejte teď o značce, jde nám o to, co jste v reklamě viděl, co se v ní říkalo. D3 $Na jakou značku byla reklama, kterou jste právě popsal? Napište, pokud možno, co nejpřesněji 
název značky.  N=548$



3.	  KRUŠOVICE	  VYKAZUJÍ	  VÝRAZNĚJŠÍ	  RŮST	  
IMAGE	  ZNAČKY	  NEŽ	  KONKURENCE	  

•  V	  porovnání	  s	  hl.	  konkurencí	  –	  Gambrinus	  a	  
Staropramen	  stagnuje,	  Kozel	  roste,	  ale	  
pomaleji	  než	  Krušovice	  	  


