PŘÍPADOVÁ STUDIE
Obsahová strategie pro výrobce
papírových tašek

Jsou věci, které se prodávají samy. Určitě vás ale napadne
celá řada produktů, u kterých se může zdát, že běžně používaná podpora prodeje nefunguje. Papírové tašky do této
skupiny zdánlivě patří. Jaký postup tedy zvolit? Ve Včelišti
máme podobné výzvy rádi.
Projděte si tuto případovou studii, ve které se dozvíte, jak
jsme pro taskahned.cz v rámci obsahové strategie vymysleli a následně i vytvořili projekt bezigelitky.cz.

Jedná se totiž o:
• propagaci dobré myšlenky,
• zajímavou příležitost představit, co papírové tašky přináší,
• účinnou variantu podpory prodeje.

O VČELIŠTI

O TAŠKAHNED

Včeliště je českou marketingovou
agenturou specializující se na obsahový a inbound marketing. Svým klientům se snažíme vytvořit dlouhodobou
konkurenční výhodu, kterou vidíme
v efektivním marketingu. Věříme, že
velký podíl na konečném úspěchu má
obsah.

Firma Taškahned se specializuje na
výrobu a potisk papírových tašek.
Každý rok firma investuje do nových
technologií, navyšuje zásoby a rozšiřuje skladové prostory. Mezi její zákazníky patří například společnosti
Rohlik.cz, Dr. Max, Alza.cz, Pilulka.cz
a přes 10 tisíc dalších klientů.

Podmínkou dobrého obsahu je:
• pomáhat,
• vzdělávat,
• bavit.

Pro prodej papírových tašek slouží e-shop taskahned.cz. Firma má
k dispozici velmi rozsáhlé skladovací
prostory, kde lze najít zhruba tři miliony papírových tašek různých druhů. V nabídce jsou základní papírové
tašky, problémem ale není ani výroba
tašek na zakázku. Na výběr jsou různé druhy papírů i nepřeberné množství
rozměrů. Možnost volby dále rozšiřují
různé materiály pro ucha.

Tyto tři základní podmínky zajistí, že
marketing je nenásilný, ale účinný.
Na desítkách projektů jsme si ověřili,
jak skvěle tento způsob plní obchodní cíle a že každý den dokáže přinést
nové zákazníky pro vaše podnikání.
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MARKETINGOVÁ STRATEGIE			
PRO KLIENTA
Firma TAŠKAHNED oslovila Včeliště s cílem najít způsob, jak podpořit prodej hlavního produktu, kterým jsou papírové tašky. Proto jsme vytvořili marketingovou
strategii, jejíž součástí bylo zmapování aktuálního stavu na taskahned.cz, promyšlení celkové marketingové koncepce a volba dalších kroků.
Na první pohled se může zdát, že výroba a prodej papírových tašek je poměrně
jednotvárnou záležitostí – a že se to týká i propagace produktu. V minulosti dokonce zaznívaly hlasy, že jsou papírové tašky drahé. Klient chtěl tento názor vyvrátit, a to byl jeden z úkolů pro Včeliště. Rozhodli jsme se oslovit koncové zákazníky,
kteří mohou ovlivnit jednotlivé obchodníky nabízející odnosné tašky. Využili jsme
aktuální situace, kdy se veřejně diskutuje o ekologickém přínosu papírových tašek
v porovnání s běžnou, plastovou variantou. Přišli jsme proto s myšlenkou projektu
bezigelitky.cz, pro který jsme připravili samostatný web.

PROJEKT BEZIGELITKY.CZ
Během tvorby marketingové strategie jsme od klienta
získali dostatek informací (mimo jiné) o výhodách,
které může uplatnit oproti konkurenci na trhu. Na
základě toho vznikl nápad na projekt bezigelitky.cz.

Důraz na ekologii
Hned od začátku byl hlavním motivem ekologický aspekt problematiky používání
tašek. Plasty představují velkou zátěž pro životní prostředí a s ohledem na rozsah používání to ovlivňuje doslova celou planetu. Plastové tašky jsou tak vnímány
jako vážná hrozba. Stále více lidí si tento problém uvědomuje a snaží se ho řešit,
alespoň v lokálním měřítku. V poslední době se klade velký důraz na způsob balení výrobků, a tak jsou papírové i další ekologické tašky více než vhodnou náhradou tašek plastových. Zaujala nás možnost nahradit plastové tašky biologicky
rozložitelnou alternativou, tedy taškami papírovými. Pak už zbýval jen malý krok
k propojení těchto myšlenek v projektu bezigelitky.cz.
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Samostatné webové stránky
V rámci projektu bezigelitky.cz jsme ve Včelišti vytvořili samostatné webové
stránky. Hned od začátku jsme chtěli, aby byl projekt jasně oddělený od stránek
klienta. Výsledkem je proto zcela nový grafický návrh.
Mezi hlavní poslání těchto stránek patří:
• nezávislé a objektivní seznámení s problematikou,
• možnost diskutovat o používání tašek z různých materiálů,
• nabízet řešení problému souvisejícího s ochrannou přírody,
• vytvářet pro klienta další komunikační kanál, jehož posláním není pouze prodej výrobku.

Mapa zákazů
Mapa celého světa ukazuje jednotlivé státy a míru zákazu používání plastových
tašek. Tento obsah jsme ve Včelišti vytvořili speciálně pro popisovaný projekt.
Jedná se o unikátní zpracování, které v ČR nebylo doposud publikováno.

ÚPLNÝ ZÁKAZ
2002
Indie, Nepál, Bhútán,
Bangladéš
2008
2009
Myanmar
2011
Itálie, Gabon,
Kongo
2013
Mauritánie
2014
Mali, Niger, Kamerun
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DOBROVOLNÁ
2015
Uganda, Madagaskar,
Maroko
2016
Francie, Etiopie,
Kalifornie
2017
Tanzánie, Kenya

2003
Austrálie
2005
2007
Kanada
2008
Brazílie
2009
USA
2010
Mexiko
2016
Belgie

2002
Irsko
2005
Dánsko
2006
Rumunsko
2008
Švédsko
2009
Malta
2011
Lotyšsko, Wales
2012
Bulharsko

2013
Lucembursko,
Severní Irsko
2014
Chorvatsko,
Skotsko
2015
Anglie, Portugalsko
2016
Holandsko,
Mozambik, Litva
2017
Estonsko, Kolumbie,
JAR, Botswana

2018
Srbsko, Turecko,
Polsko

2013
Švýcarsko
2016
2017
Rakousko,
Norsko
2018
Finsko
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Přehledně prezentované informace
Informace související s problematikou jsou předávány srozumitelně a jasně.
K tomu pomáhají nejen velmi konkrétní a strukturované informace…
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…ale také jednoduchá a přehledná grafika popisující historii využívání i postupného omezování plastových tašek.

1980

Igelitky se stávají
nosnými taškami.

1997

Jsou objeveny
obrovské
plastové skládky
v Pacifiku.

2002
1970

Plastové tašky
se objevují
v obchodních
domech.

Bangladéš je
první asijský
stát zakazující
igelitové tašky.

2007

Belgie vydala
zákaz používání
igelitových tašek.

2008–2017
Plastové tašky
už zakázaly

1957

desítky zemí.

Je použit první

2018

Došlo ke
plastových
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Tvorba obsahu – nejen blogové příspěvky
V rámci projektu jsme vytvořili blog s názvem „Jak žít bez igelitky“.
Naším cílem bylo:
dát prostor různým tématům, která souvisí s plastovými taškami,
• umožnit, aby popisovaný problém řešilo více lidí,
• nabídnout hned několik možných řešení.
•

Nové webové stránky poskytují praktické informace, které lze hned aplikovat. To
pomáhá rozšiřovat nejen dobrou ekologickou myšlenku, ale i povědomí o projektu
bezigelitky.cz

Papír není dražší
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Projekt bezigelitky.cz nabízí i poměrně
podrobné cenové srovnání plastových
a papírových tašek. Výsledek jasně ukazuje, že papírová taška je minimálně cenově
srovnatelné řešení. Boříme tak mýtus zakořeněný u řady firem, že výroba papírové
tašky je ekonomicky náročnější.

Možnost získat certifikát
Pro společnosti používající odnosné tašky je zajímavou možností také získání
certifikátu #bezigelitky. Pro získání certifikátu je důležité přestat používat, prodávat nebo nabízet igelitky a nahradit je
ekologickou alternativou. Tuto skutečnost lze prezentovat například přímo na
odnosných taškách. Je to další možnost,
jak zaujmout zákazníka a zároveň se odlišit od konkurence.
Projekt bezigelitky.cz je ukázkou toho,
jak může zajímavý nápad plnit hned několik funkcí. Podpora prodeje určitého
produktu nemusí být nutně prezentována
jako prioritní. Navíc se nejedná o krátkodobý projekt a je předpoklad, že i s minimem časových a finančních investic z něj lze profitovat i v budoucnu.
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PŘIPRAVÍME OBSAHOVOU
STRATEGII PŘÍMO PRO VÁS
Pokud chcete i vy vytvořit kvalitní a zároveň poutavý
obsah, který by vaše publikum opravdu zaujal, obraťte se na nás. Společně vymyslíme, jaká strategie by
pro vás byla nejvhodnější a jaký typ obsahu by se hodil konkrétně pro vaše zákazníky.
Více o obsahové strategii Včeliště
Pokud se chcete spojit a dohodnout si přímo konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.
Kontaktovat Včeliště
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