
JAK MAJÍ ZMRZLINY RÁDY

INSTAGRAM



Neznám nikoho, kdo by nemiloval

Bena a Jerryho.



Legendární americká značka 

zmrzlin

V Čechách od roku 2010

Prémiová značka s průměrnou 

cenou 180 Kč za kelímek





V květnu 2016 jsme se značkou

vstoupili na Instagram.



Umí být opojně 

jednoduché, 

používat fotky z 

globální databáze.
Kór, když jsou pěkné, kvalitní, zalité sluníčkem.



100%
lokální obsah

Jako jediní mezi lokálními zástupci Ben & Jerry’s jsme vsadili na 



Instagram je jako váš obývák.

Choďte po něm jen v domácích botách.



CLAIMY SE NOSÍ
neměl by je ale nosit Photoshop



ČESKOU LOKACI
nenahradíš výhledem na oceán



NEEXISTUJE
nic jako globální humor



Videa mají na Instagramu efekt stopscrollingu.

Na pár vteřin si tak získáte maximální pozornost.



Obrázky vám zajistí srdíčka. Videa zásah.

Zamyslete se, co je pro vás přednější.



1/3
PROFILU
je složená pouze 

z videoobsahu



Království pro toho, kdo ulehčí

nekonečné focení obsahu na Instagram.



DATA
vám usnadní práci a 

racionalizují tvorbu 

obsahu



Škatulkujte svůj obsah
A optimalizujte, optimalizujte, optimalizujte.



Příchuť Průměrný výsledek kreativ

Cookie Dough 110 srdíček

Chocolate Fudge 108 srdíček

Chunky Monkey 78 srdíček

Karamel Sutra 126 srdíček

Peanut Butter Cup 136 srdíček

Strawberry Cheesecake 90 srdíček

What a Lotta Chocolate 114 srdíček

Úspěšnost kreativy v závislosti 

na příchuti zmrzliny v kreativě

Použitá příchuť zmrzliny

Čas vydání příspěvku

Otevřená/zavřená zmrzlina

Úhel fotky

Exteriér/interiér

...

Pomocí Excelu hledejte 

závislosti výsledků na 

řadě elementů.



Analyzuj OptimalizujLokalizuj
Nebát se opouštět 

neúspěšné kombinace a 

posílit frekvenci hvězd 

vašeho účtu.

Dobrý social media 

marketér tuší. Skvělý má 

svou předtuchu 

podloženou daty. 

Uvěřitelnost je důležitá. 

Lokální prvky značku 

zosobňují a přidávají 

hodnotu. 



Vítězství se na Instagramu 

nesklízí za týden.

Pěstujte především to, co vám 

minule přineslo ovoce.



160% zvýšení prodejů značky 

mezi lety 2016 a 2017* 

* Jedinou novou marketingovou aktivitou značky v období byl vstup na Instagram.



Přemýšlejte při tvorbě Instagramového obsahu.

Sklidíte srdíčka i peníze.




