
Nativní kampaň - Testování

+ KetoMix



KLIENT
Česká značka KetoMix vyrábí vlastní řadu jídel s výrazně 
sníženým obsahem sacharidů - tzv. ketonová dieta. 
Kromě samotných jídel nabízí svým zákazníkům i 
kompletní dietní plány pro redukci tuku.

CÍL KAMPANĚ
Edukace cílové skupiny o dietním plánu a 
zvýšení povědomí o jeho výsledcích.



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

1) Nedůvěra v diety 
Společnost je dlouhodobě ke slovu “dieta” skeptická  z 
důvodu negativních zkušeností.

2) Přehlcený trh
Konkurence je v tomto segmentu vysoká. Značky proto musí 
ve své propagaci jasně komunikovat USP’s.

3) Složitější sdělení
Klient potřebuje zákazníkům odprezentovat nejen výhody 
programu, ale také jeho výsledky = obsáhlá komunikace pro 
standardní reklamní formáty.



TESTOVÁNÍ KETOMIX 
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 podpořena poutací pozicí na homepage, cross 
boxy napříč CNC a příspěvkem na facebooku Mimibazar.cz 

Společně s klientem bylo vybráno 5 uživatelek, které vyzkoušely dietní 
program dle kategorie jejich nadváhy. 

Testování probíhalo po dobu 2 měsíců. Testerky průběžně psaly do 
blogů o jejich progresu a dojmech. Na blogy jsme poutali skrze další 
2 redakční články. 

Na konci testování: 
● každá testerka napsala blog s finální recenzí a výsledky
● vydali jsme článek se souhrnem recenzí 
● souhrnný článek byl podpořen na facebooku Mimibazar.cz 
● výsledky testů byly podpořené na facebooku Blesk pro ženy



VÝSLEDKY 

5x Blog
s celým průběhem testování, 
podrobnou pozitivní recenzí a 

výsledky

3x Článek
s popisem ketonové diety, jak 

program probíhá a odkazem na 
blogy

3x FB post
poutající na pozitivní výsledky dietního 

programu



3 707 Uživatelů 
navštívilo stránku testování s prezentací značky a produktu dle 
klientova zadání

93 Blogerek
vyplnilo a poslalo žádost o testování dietního programu. 
K testování jich bylo vybráno pouze 5

5 624 Čtenost
článků, vydaných v rámci podpory testování

3 747 Čtenost
 blogů s podrobnou recenzí a výsledky dietního programu

5 536 Oslovených
skrze facebookové přípěvky Mimibazar.cz a Blesk pro ženy“Děkuji holkám z KetoMix,které jsou 

úžasné ❤ určitě nebudu mluvit jen za 
sebe když řeknu děkuji za KetoMix ❣!

“Výsledek? 11 kilo dole, menší 

pupík a doplé kalhoty. Za mě 

osobně doporučuji všem”

“Rozhodně ale dietu doporučuji všem, kteří chtějí zhubnout bez hladu a neví jak na to.”

“Těm, kteří váhají, zda stojí Ketomix 

za energii, peníze a čas mohu 

rozhodně odpovědět ANO, jděte do 

toho, nebudete litovat.”



ZÁVĚR
Pro klienta bylo důležité zasáhnout core cílovou skupinu žen ve věku 25-44 let a dobře ji seznámit s dietním 
plánem. Testování probíhalo několik týdnů, přičemž o průběžných výsledcích pravidelně informovaly blogerky i 
Mimibazar. Díky tomu si celým dietním plánem prošly nejen testerky, ale i čtenářky, které proces sledovaly.

Poutavé příběhy a zapojení všech uživatelů tak několikanásobně zvýšilo sílu imprese, zapamatování 
značky a důvěru v produkt. 


