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Spot k 190. výročí České spořitelny slaví úspěch v televizi i na internetu
 Podle průzkumu reklama umí upoutat pozornost, posiluje znalost značky a 93 % diváků si pamatuje
její hlavní sdělení
 Na Facebooku oslovila více než 54 000 uživatelů, 28 000 z nich si spot pustilo
 Na serveru YouTube ho shlédlo již téměř 5 400 lidí

Na oslavu 190. výročí svého založení natočila Česká spořitelna unikátní spot, který veřejnosti představila
12. února 2015. Za pouhý měsíc ho na videoserveru YouTube.cz zhlédlo téměř 5 400 lidí a další desítky tisíc
uživatelů se na spot podívalo prostřednictvím Facebooku. Naše reklama oslovila i širokou veřejnost
prostřednictvím televize, kde se ukázala být nadstandardně efektivní a pozitivně ovlivňuje míru uvažování
klientů i neklientů o České spořitelně.

„Historicky se jedná o nejúspěšnější příspěvek na našem facebookovém profilu,“ uvedl Lukáš Burda, šéf
digitálního týmu České spořitelny. „Během krátké doby jsme spotem na Facebooku oslovili více než 54 tisíc
uživatelů, ze kterých si pak 28 tisíc toto video spustilo. Tomuto příspěvku také zhruba tisícovka lidí dala "like"
a více než 200 lidí ho pak sdílela dále. Pod spotem se i živě diskutovalo - lidé napsali více než 80 komentářů,
téměř všechny pozitivní,“ doplnil Lukáš Burda.

Úspěch reklamy potvrzuje i průzkum mezi klienty banky i neklienty. „Pustili jsme do éteru velmi podařený spot.
Reklama k našemu výročí se lidem velmi líbí, umí upoutat pozornost diváka a po zhlédnutí spotu nemá nikdo pochyb
o tom, o jakou banku se ve spotu jedná. Tyto tři ukazatele značí nadstandardní efektivitu reklamy,“ řekl Pavel
Vaněček, který v České spořitelně vede tým marketingového průzkumu.

Úspěch spotu podporuje i fakt, že drtivá většina diváků, rekordních 93 %, si po jejím zhlédnutí přesně pamatuje jeho
hlavní sdělení - "Už 190 let jsme vám blíž". Lidé z řad klientů banky i neklientů navíc nadprůměrně uvádějí, že by
o České spořitelně díky této reklamě uvažovali při příštím sjednávání či řešení svých finančních záležitostí.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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