
Co chtějí? Jak komunikují? Jak s nimi pracujeme na stránce Big Shock? A jak se nám to vrací?

Milleniálové na

SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Big Shock!



Jsem

DAVID FREJKA
Social media specialista

facebook.com/david.frejka

davidfinchfrejka

linkedin.com/in/david-frejka-9703754a
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JAK KOMUNIKUJÍ?

JAK S NIMI KOMUNIKOVAT? PROČ JSOU STŘEDEM POZORNOSTI?

ODKUD PŘICHÁZEJÍ?

JSOU SPECIFIČTÍ?
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SPECIÁLNÍ          SPECIFIČTÍ



Psst! POSLOUCHÁME. Milleniál mluví.
Základní premisa, kterou spoustu značek tvrdí, že dodržuje.

V praxi to ale často vypadá úplně jinak.



VCÍTĚNÍ

Pochopit cílovku je 

důležité pro každou 

cílovou skupinu. Nikde to 

ale není více vidět, než u 

komunikace s milleniály.

DIALOG

Těžko přelstít milleniála, 

buď jeho pozornost máte 

nebo ne. K úspěchu ale 

jedna pomocná cesta 

vede. Netlačit na pilu, dát 

prostor, naslouchat ale i 

poslouchat.

RYCHLOST

Nejen v času odpovědi, 

ale i v reakcích a nových 

trendech. Nemůžeme si 

dovolit dopanout jako ten 

rodič, který chce být cool 

za každou cenu.



Není totiž KOMUNITA, jako komunita.



7 let spolupráce

3 státy (CZ, SK, DE)

5 sociálních sítí (FB, IG, YT, Twitter, 

Snapchat)

150 000+ fanoušků

1 200+ příspěvků

AKTUÁLNĚ



2015

„102 000 fans“

2017

„117 000 fans“

RELEVANTNÍ FANOUŠCI

WANTED
Komunita není honba za čísly a lajky, ale 

budování dlouhodobých vztahů.

Člověk, co palcuje nemusí vždy být zákazník. 

Obzvlášť milleniálové, palcovací králové.



Příspěvky to jen 

ZAČÍNÁ...



... příběhy vznikají v 

KOMENTÁŘÍCH.



22 659 zpráv, komentářů, příspěvků/rok

1 888/měsíc

63/den

F
B
 liv

e
stre

a
m

HORY

ZPRÁV
odbavujeme denně rychlostí 

blesku. Nesmíme si dovolit 

být u konverzace pozdě.



Dotaz (7 %)

Stížnost (3 %)

Uživatelský obsah (7 %)

Pochvala (8 %)

Pokec (23 %)

Neurčeno (52 %)

PŘEBÍRÁME

HRÁCH
Ručně, jeden za druhým si 

hrajeme na popelku. A 

tagování jsou naši pomocní 

holuby. 

Nic neignorujeme, naopak 

aktivně zjišťujeme, řešíme, 

předáváme.



SUPERFANOUŠEK

VOJTA
870 zpráv, komentářů, fotek

2,4 kontaktu denně

4 % celkového počtu

2x více než druhý superfanda





2x CASE

STUDY

A POZNATKY 

V PRAXI



Vědět, co vaši fanoušci chtějí?

To je polovina vítězství.

CASE STUDY 1



MRAVENČÍ

PRÁCE
Pokud na stránku BIG SHOCK 

kamkoliv napíšete, jakou příchuť 

byste si přáli, my si to zapíšeme.

A ano, vaše slovo má váhu. 

Meloun (161)

Banán (138)

Jahoda (135)

Borůvka (106)

Limeta (77)

Malina (63)

Kiwi (40)

Citron (31)

Hruška (31)

Víno (28)

Kokos (22)

Káva (16)

Multivitamín (13)

Konopí (12)



V roce 2015 se Big Shock! rozhodl své fanoušky poslechnout.

A namíchal příchuť, kterou si na Facebooku dlouhodobě přáli.



Novinka se poměrně rychle vytáhla 

mezi čtveřici nejprodávanějších 

příchutí značky jako takové. 

V roce 2015 byla jasně 

NEJPRODÁVANĚJŠÍM ovocným 

energeťákem na trhu.



A co kdybychom fanouškům 

požehnali ještě více?

CASE STUDY 2



BRAZIL MIX
TOHLE JE

Limitovaná letní edice energeťáku, 

kombinující dvě fanoušky poptávané 

příchutě.

Od května 2016 do září 2016 

promovaná pouze na sociálních 

sítích.



Šli jsme za nimi až do KUCHYNĚ.



1 150 nových fanoušků

855 soukromých zpráv

1 163 screenshotů

486 498 celkem zhlédnutí snapů

2 389 rekord na zhlédnutí u jednoho snapu

SNAPCHATU
NEBÁLI JSME SE



Zvládli by i FACEBOOK?
Na Snapchatu se osvědčili, ale mohli by dělat práci za nás? Chtěli 

by vůbec a co by zhruba postovali?



TEASING
Očekávání a kampaň k novince

jsme se snažili nakopnout tak

trochu jiným teasingem.

Namísto postupného odkrývání

příchuti jsme odjeli na dovolenou a 

nechali Facebook spravovat naše

fanoušky. 



Od fanoušků nám přišlo 120 obrázků a videí.

A tak jsme si dali na týden oddych.

Nejen od kreativ, ale i 

customer care.



Nápad se 

POČÍTÁ



Pan Tau

TÉMATICKY



Na formátu

NEZÁLEŽÍ



Multi

TALENT





OR
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NIC



22 příspěvků na Facebooku

3 770 660 impresí

Průměrně každý příspěvek získal: 

2 937 reakcí, 

411 komentářů 

51 sdílení

23 899 organický zásah

Jako první v České republice jsme 

den po odhalení Brazil Mix rozjeli 

Facebook Livestreaming.

30 minut vysílání

9 000+ fanoušků živě

2 348 komentářů

Využili jsme Snapchat jako 

sekundární kanál pro komunikaci 

limitky.

1 150 nových fanoušků

855 soukromých zpráv

1 163 screenshotů

486 498 zhlédnutí snapů



NEJLÉPE

PRODÁVANÁ
Limitovaná edice

7 %
Tržního podílu LÉTO 2017

Návrat do prodeje



TOP 5 RAD
Aneb, jakou cestou se vydat?



1. DÁVEJTE PROSTOR
Ano, asi se to říká lépe, než provádí. Musíme si ale položit otázku. Chceme být 

celou dobu děd Vševěd nebo hledáme zdravý dialog?



NĚKDY SE STAČÍ 

ZEPTAT
S tak kreativními uživateli nemusíme my 

být celou dobu ti, kteří diktují tempo. 

Někdy stačí být pacemaker a zbytek 

závodu nechat na fanoušcích.



DOBŘE, SPLNÍME, 

ALE!
1 100 000 zhlédnutí videa

890 000 unikátní organický zásah

1 800 000 unikátní celkový zásah

18 000 reakcí

6 200 sdílení

733 komentářů



2. DBEJTE NA VZTAH
Pozornost zvláště mladších ročníků je prchlavá. Na imprese se tedy koukejte s 

rezervou. Není ad recall jako ad recall.



Imprese jsou jako céčka. Jedno je vám na nic, 

více za sebou ale zaujme vaši pozornost.



ODLIŠNÁ

STRATEGIE
Zatímco v létě jsme komunikovali 

především pití energeťáku, v zimě jsme 

nevydali jediný post v tomto duchu.

Namísto toho jsme se pustili do 

dlouhodobého social media příběhu.







ZVÝŠENÍ PRODEJE

CELÉ ZNAČKY PŘES ZIMU



3. BUĎTE CHÁPAVÍ
Co nabízíte v komunikaci navíc oproti konkurenci? A je to pro mladé publikum 

důležité? Jak to vnímají a nestačilo by jim prostě být blíže? Bez hard sellu?



TAK TROCHU JINAK CHÁPAVÝ

BIG SHOCK!
Na Big Shocku své fanoušky chápeme 

jakbysmet. Milují plechovky, zábavu, 

zkouší nové příchutě a rádi si s námi 

povídají. A to se cení.

A proto jsme je loni jen tak nezištně 

odměnili.



4. NEBOJTE SE JÍT ZA ROH
Udržet si pozornost může být někdy oříšek. Proto byste měli být furt na špičkách 

a snažit se své zákazníky překvapit. Soutěží, vtipem, odměnou nebo jen tak. 

Hlavně, aby konzument i o půlnoci věděl, proč značku stále sleduje.



NĚKDY TO MŮŽE BÝT

NA HRANĚ
O naší cílovce z analýzy víme, že má ráda 

filmy. A také, že snese hrubší vtip.

Nasbírali jsme slušný organic 37 000 fans.



SVÁTEK ORGANICU

APRÍL
Jak se dá zábava nenásilně spojit s 

brandem? Voilà!

114 000 organický zásah

3 300 reakcí

365 sdílení

740 komentářů



NÁPAD PŘED

KVALITOU
Milleniálové odpouští. Třeba kvalitu 

zpracování, na oplátku chtějí dobrý 

nápad a prostor, kde se mohou zabavit i 

realizovat.

Interktivní soutěžní livestream k Brazil 

Mix jako důkaz.

60 000 organický zásah

2 200 komentářů



5. PRACUJTE S DATY
A vnímejte komentáře. Jako Jeníček a Mařenka za sebou milleniálové nechávají 

drobky. Vydejte se za nimi a cestou jim lépe porozumíte. Slibuji.



A teď už znáte všechna TAJEMSTVÍ.



DOTAZY
MÁTE NĚJAKÉ
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david.f@socialsharks.cz
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