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Haló, tady Jágr. Huawei sází na
hokejovou hvČzdu a "selfie" fota
Jak nejlépe doplnit globální kampa na nový mobil? Pece
Jaromírem Jágrem. Hokejový matador propjil svoji tvá
soutžní he, kde bude úastníky vyzývat k nahrání "selfie"
fotografie na vybrané téma. Ti pak mohou vyhrát zbrusu
nový mobil Huawei.
tte více o: Jágr Jaromír | mobilní aplikace | mobil
Tereza Vondráková



 





Výrobce elektroniky Huawei spustil kampa na podporu
svých nových model Ascend P7 a G6. Její ústední
postavou je hokejová legenda Jaromír Jágr, majitel
klubu Rytíi Kladno, jehož je Huawei partnerem.
Hlavní ást komunikace Huawei pedstavuje nové
telefony on-line soutžní hrou, která využívá souasné
| Pihlásit
popularity takzvaných selfies. K úasti v soutži má
uživatele vedle cen motivovat práv Jaromír Jágr, který
osobn namluvil zadání soutžních úkol .

Lokální kampa Huawei je postavena na
"agentu Jardovi", který sout!žícím zadává p"es
telefon, e-mail a další kanály sout!žní úkoly.
foto: Jan Malý

Ty úastníci soutže obdrží po registraci na microsite
AgentJarda.cz, kdy jim hokejista po telefonu, e-mailu
nebo dalších kanálech zadá soutžní úkol spoívající v
nahrání fotografie se zadaným tématem. Po splnní úkolu obdrží soutžící
stejnou cestou další úkol.

Táta, který oželí i fotbal. Mobilní operátor spouští kampa na O2 TV - tte
ZDE

Vedle "agenta Jardy" soutžícím zadávají úkoly také moderátoi, sportovci a
další celebrity. Kampa pobží po dobu šesti týdn a organizátoi oekávají
zapojení desítek tisíc aktivních soutžících.
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Kampa& s prvky social PR
Do kampan jsou aktivn zapojeny také desítky bloger a vybraní opinion lídi
z r zných obor . Ti dostali exkluzivní informace a možnost vyzkoušet si nový
vlajkový model Huawei hned s jeho uvedením na trh a ve vlastní soutži
m žou Ascend P7 také sami vyhrát.
Celou kampa realizuje agentura Inspiro Solutions, která obdobným
zp sobem zapojila blogery a názorové v dce už v lo ské kampani na model
Ascend P6 (kampa získala aktuáln ti ocenní v soutži 'eská cena za
PR).
Celý (lánek si m)žete p*e(íst v týdeníku Marketing & Media >>>
Auto$i: Tereza Vondráková
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