
Launch novej ZIPSER salámy
Klient: TAURIS
Agentúry: PR Clinic,
MUW Saatchi & Saatchi



VÝCHODISKÁ
A CIEĽ

• TAURIS spustil predaj novej vysoko kvalitnej ZIPSER suchej 
salámy, ktorá môže konkurovať aj takej delikatese, 
akou je talianske prosciutto

• Hlavným cieľom bolo osloviť mladých zákazníkov, vzdelať
ich o kvalitách produktu a zvýšiť povedomie značky TAURIS 
ako výrobcovi vysoko kvalitných mäsových výrobkov



HLAVNÁ 
VÝZVA

• Potrebovali sme tiež dokázať, že špecialita, akou je saláma ZISPER, 
nepatrí medzi dva krajce chleba s maslom

So salámou ZIPSER skrátka prežijete skutočný gastrozážitok!

Skutočný food porn
= Originál udáva štýl

Staré zvyky Slovákov, ktoré sme
chceli zmeniť



KOMUNIKAČNÉ 
NÁSTROJE

1) PR kampaň spojená so sociálnymi sieťami
2) Foodstylingová výzva
3) WTF salámová módna kolekcia
4) Spolupráca s influencermi



PR KAMPAŇ

• Mladých spotrebiteľov sme začali vzdelávať  
sériou natívnych článkov spojených
s atraktívnym obsahom na sociálnych 
sieťach

• Spotrebiteľom sme poskytli kreatívne 
recepty, tipy na jedinečný foodstyling
od známych foodblogerov či návody ako si 
jedlo správne odfotiť, aby na IG zaujalo

• Najúspešnejšie boli vtipné memy (dosah 
459 000) a video IG reels (s 217 000 
videniami sa stalo druhým najpozeranejším 
reel videom na instagrame Refresher)

Keď chystá raňajky mama vs. otec

https://www.instagram.com/reel/CIQDYLGAtfD/
https://www.instagram.com/reel/CIQDYLGAtfD/


MEDIÁLNE
VÝSTUPY

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/pohostenie-zo-sunky-a-salamy/
https://www.dobrenoviny.sk/c/193434/fotte-jedlo-ako-profesionalny-food-fotograf


FOODSTYLING
VÝZVA

• aby sme dokázali, že so salámou ZIPSER môžete zažiť skutočný 
gastroorgazmus, prišli sme s kreatívnou foodstylingovou výzvou v spolupráci
s facebookovým a instagramovým účtom dnes_jem od DayByMe (gastro
denník na sociálnych sieťach s viac ako stotisíc followermi)

O čom bola výzva?
• motivovali sme ľudí, aby zverejnili svoje foodstylingové kreácie so salámou 

ZIPSER a inými výrobkami z radu ZIPSER od Taurisu, použili hashtag
#taurisvyzva a hrali tak o produkty značky Tauris a jedinečný salámový 
merch

• na konci každej výzvy (spolu 2) sa hlasovalo. Celkový víťaz vyhral okrem 
výrobkov a merchu aj možnosť nadviazať platenú spoluprácu so značkou 
Tauris

• výzvu podporilo 5 známych slovenských foodblogerov, ktorí kontinuálne 
zverejňovali ich kreácie a remindre a motivovali ľudí zapojiť sa



VÝSLEDKY
VÝZVY

• Celkový dosah: 2.000.500 (pre obe výzvy)
o Prvá výzva: > 922.000
o Druhá výzva: > 1.078.000

• Až 103 fotografií s hashtagom #taurisvyzva (veľmi pekné číslo vzhľadom 
na relatívne krátke trvanie výziev a situáciu súvisiacu s covid opatreniami
a lockdownom)

• Stretli sme sa s množstvom pozitívnych reakcií spotrebiteľov a 
úspešne sme sa nám podarilo zvýšiť povedomie o značke

• vzdelali sme mladých ľudí o kvalitách novej salámy ZISPER a produkt sme 
postupne pozdvihli na úroveň talianskeho prosciutta



PRÍKLADY
PRÍSPEVKOV



PRÍKLADY
PRÍSPEVKOV



ORIGINÁLNA
KOLEKCIA
MERCHU

• Zaujať mladých nie je ľahká úloha. Preto sme chceli do kampane priniesť
aj niečo výrazné a kontroverzné

• Okrem kreatívnej foodstylingovej výzvy, podpory od foodblogerov a natívneho 
obsahu (články, videá, memy) sme prišli aj s originálnou kolekciou 
salámového merchu, ktorej súčasťou boli mikiny, ponožky či napríklad ľadvinky

• Záujem mladých sme podporili (stále prebiehajúcimi) súťažami o ZIPSER
MYSTERY BOXy, ktoré v sebe okrem merchu ukrývali aj chutné výrobky. Záujem 
o produkty bol obrovský

• Zopár boxov sme poslali aj influencerom, aby nahrali Unboxing video (dosah 
520-tisíc)



CELKOVÉ
VÝSLEDKY

• Reach na sociálnych sieťach Taurisu: viac ako 357 000 unikátov

• Maximálne efektívna spolupráca s médiami a influencermi :
o PR: GRP = 36,08 (až 1.600.000 dosiahnutej populácie)
o Sociálne siete: viac ako 1 milión oslovených spotrebiteľov len na sociálnych sieťach médií; 

ďalších 520 000 cez Unboxing videá

• Zásah foodstylingovej výzvy: viac ako 2 000 500 ľudí
• Pozitívna spätná väzba od spotrebiteľov zo všetkých strán
• Ľudia sa naučili, ako si skutočne vychutnávať jedlo a vysoko kvalitnú salámu

A TERAZ TO NAJLEPŠIE

• Počas hlavnej časti kampane bol medziročný nárast predaja všetkých výrobkov Tauris na úrovni 9%. 
Samostatne pri značke ZISPER šlo až o nárast o 23%, z čoho nová saláma tvorila 3%.

CELKOVÝ DOSAH: AŽ 5,5 MILIÓNA
Medziročný nárast predaja: + 23%



Ďakujeme


