
6. Výsledky 

Kampaň překonala stanovené cíle posunu Indexu vnímání značky o neuvěřitelných 100 %. 

Místo cílených 3 % jsme dosáhli nárůstu na 6 %.  Během 10 měsíců se nám tedy podařilo 

dosáhnout IVZ z 55 % na 61%. 

 
Graf znázorňuje vývojové trendy jednotlivých parametrů IVZ. Zdroj: Millward Brown 

 

V porovnání s klíčovým konkurentem RWE dosahujeme o 50 % lepších výsledků IVZ, a to i 

přes nižší mediální investice. 

 
Zdroj: Millward Brown 

 

Vedle toho kampaň velmi výrazně překonala cíle u dalších průběžně sledovaných atributů, 

kde byl cíl stanoven na 5% nárůst: 

Konkrétní sledované atributy mimo IVZ 

Atribut Září 2013 – před 
spuštěním kampaně 

Červen 2014 – po 
kampani 

Navýšení 

Prospěšnost 50 % 70 % 20 % 

Jedná se s ním snadněji než 40 % 57 % 17 % 
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s ostatními dodavateli energie 

Nabízí lepší služby klientům než 
ostatní dodavatelé energie 

40 % 57 % 17 % 

          Zdroj: GfK 

 

Podle diagnostiky kampaně od GfK lze dále zmínit i průběžné výsledky 1. a 2. vlny kampaně, 

ve kterých jsme dosahovali hodnot nad benchmarkem pro image kampaně: 

1. vlna 

Efektivní recall / spontánní výbavnost 

Benchmark ČEZ image kampaň 

5,6 % 6 % 

Reach / podpořená znalost 

Benchmark ČEZ image kampaň 

46 % 49 % 

Efektivní reach / podpořená znalost spojená se značkou 

Benchmark ČEZ image kampaň 

28 % 31 % 

 

Nad benchmarkem byly rovněž hodnoceny 4 z 5 emocionálních atributů (vkusná, překvapivá, 

odlišná od reklam na jiné dodavatele energie, zábavná).  

2. vlna 

Efektivní recall / spontánní výbavnost 

Benchmark ČEZ image kampaň 

6,6 % 7,9 % 

Reach / podpořená znalost 

Benchmark ČEZ image kampaň 

52 % 57 % 

Efektivní reach / podpořená znalost spojená se značkou 

Benchmark ČEZ image kampaň 

32 % 38 % 

Zdroj: GfK 

 

 


