
Nativní kampaň - Testování

+ Wrap Up



KLIENT
Česká firma Wrap up vyrábí pytlíky pro delší 
zachování čerstvosti pečiva. Funkci pytlíků zajišťuje 
vnitřní látka s nánosováním s protiplísňovou 
úpravou. Vnější část pytlíku je utkaná z biobavlny a 
můžete si vybrat z mnoha vzorů.

CÍL KAMPANĚ
Edukace lidí o produktu a zvýšení 
jeho důvěryhodnosti.



VÝZVY
Největší úskalí komunikace skrze standardní reklamní 
formáty pro klienta bylo:

1) Povědomí a kredibilita
Produkt není známý širokou veřejností a postrádá 
recenze běžných uživatelů.

2) Nižší rozpočet
Klientem je menší e-shop, který nechce utrácet za 
masivní propagaci. 

3) Komunikace příběhu značky
Hlavním prodejním argumentem produktu je kvalitní 
výroba a materiály - věci složité na komunikaci ve 
standardních reklamních formátech.



TESTOVÁNÍ WRAP UP 
Na Mimibazar.cz jsme umístili stránku s prezentací značky, 
odkazem na web klienta a výzvou pro uživatelky o zapojení 
se do testování. 

Výzva k testování byla zároveň podpořena stálou poutací 
pozicí na homepage a příspěvkem na facebookových 
stránkách na Mimibazar.cz a Maminka.cz. 

Společně s klientem bylo vybráno 25 uživatelek, které produkt 
otestovalo a napsalo na svůj blog článek s recenzí. 

Testování probíhalo po dobu 1 měsíce. Po skončení jsme 
přidali článek do sekce magazín se souhrnem a odkazem na 
všechny recenze. 



VÝSLEDKY 
Vzniklo 26 nových zaindexovaných 
stránek s pozitivními recenzemi na produkt. 

Zároveň při hledání recenzí na produkt se 
článek se souhrnem recenzí zobrazuje na 
první pozici organického vyhledání 
Google a to napořád. 



3 630 Uživatelů 
navštívilo stránku testování s prezentací značky a produktu dle klientova zadání

110 Blogerek
vyplnilo a poslalo žádost o testování produktu. K testování jich bylo vybráno 25

10 762 Čtenost
článku a blogů s podrobnou recenzí produktu (a stále přibývá)

2 796 Oslovených
lidí skrze facebookový příspěvek na facebooku Mimibazar.cz 

5 326 Oslovených
lidí skrze facebookový příspěvek na facebooku Maminka.cz 



ZÁVĚR
Hlavním cílem kampaně bylo zvýšit kredibilitu a povědomí o produktu. Díky vyššímu page range Mimibazar.cz 
se souhrný článek s recenzemi dostal na první pozici organického vyhledávání, při dotazu na recenzi produktu. 
To může mít velký vliv na konci rozhodovacího procesu zákazníka.

“S testováním pytlíků Wrap Up na Mimibazaru jsme spokojeni a jsme potěšeni pozitivním ohlasem testerů. Zároveň 
jsme rádi, že se wrapáčci dostali také blíže ke čtenářům Mimibazaru a dalším čtenářům ze skupiny Czech News 
Center, které jsme touto formou mohli vhodným a zábavným způsobem edukovat ohledně způsobu uchovávání 
pečiva.”

- Klient, Wrap up


