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II. Strekovské otvorené pivnice 
24.7.2021 Strekov

špecifikácia 
kampaňovanie na sociálnych sieťach

platforma
facebook

online 
marketing

01Začali sme vytvorením 
facebookovej udalosti, ktorá 
fanúšikov predstavuje ďalší ročník 
a pozýva na udalosť II. Strekovské 
otvorené pivnice s odkazom na 
online predaj vstupeniek a spustili 
prvú platenú kampaň.

06Spustili sme akvizičnú 
a dosahovú kampaň s dvomi 
vizuálmi a kreatívnym textom. 

04Pokračovali sme tvorbou klasických príspevkov
– kreatívny text + grafický vizuál, ktoré informovali návštevníkoch
o predaji vstupeniek, strekovskom víne, vinároch, gastrodvore, hudob-
nom programe, programe pre deti, atmosfére, možnostiach ubytovania, 
možnostiach dopravy, organizácii a ďalších dôležitých informáciách.
Všetky príspevky obsahovali aj preklad v maďarskom jazyku. 

02Udalosť sme vyzdielali na stránke 
Festival Strekovského vína 
pre väčší zásah relevantných 
fanúšikov

07 Spustili sme remarketing kampaň

03Vytvorili sme prezentačné 
video o udalosti a spustili 
druhú platenú kampaň.

05Najzaujímavejšie klasické 
príspevky sme podporili 
propagáciou

cieľ

II. Strekovské otvorené pivnice je podujatie,
ktoré nadväzuje na minulé ročníky Strekovského 
festivalu vína. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa 
vinárske podujatie organizovalo už druhý rok po sebe
v komornejšej atmosfére s limitovaným počtom 
návštevníkov 1000. Cieľom kampane na sociálnej 
sieti Facebook bolo predať v online predpredaji 1000 
vstupeniek.

akvizičná a dosahová kampaň

Lístky na II. Strekovské otvorené pivnice už v PREDAJI! Tešiť 
sa môžete na vínnu túru po strekovských pivniciach vo 
vinohrade, degustácie vína od 23 strekovských vinárov, na 
bohatý hudobný program (príde aj DESMOD & ROBO ŠIMKO), 
program pre deti, na skvelé jedlo i perfektnú pohodovú rodinnú 
atmosféru. Limitovaný počet vstupeniek na 1000 ks! 

shop.strekovin.sk

Remarketing

Už máte lístok? Nepremeškajte príležitosť, 
vstupenky sú dostupné v limitovanom 

počte. Podujatie II. Strekovské otvorené 
pivnice sa uskutoční už 24. júla a prípravy 
sú v plnom prúde! Vínna túra, degustácie, 

Gastrodvor a hudobný program s headlinom 
DESMOD & ROBO ŠIMKO (unplugged). 

Vstupenky si zakúpite online na https://
shop.strekovin.sk/ . Vidíme sa!

analýza

Facebooková stránka II. Strekovské otvorené pivnice 
mala na začiatku kampane fanúšikovskú základňu 
687 fanúšikov a po skončení podujatia I. Strekovské 
otvorené pivnice bola obsahovo neaktívna. Rozhodli 
sme sa preto vrátiť sa späť do pozornosti fanúšikov 
novým obsahom o pripravovanom podujatí II. 
Strekovské otvorené pivnice a akvizičnou kampaňou. 

864
115 622 10 778 81%

22. júla (dosiahnutý dva dni pred konaním podujatia) sa nám kampaňovaním iba 

na Facebooku podarilo splniť cieľ – predať 1000 lístkov v ONLINE predaji. 

Počet fanúšikov
na facebookovej

stránke
sme zvýšili na 

Kampaňou 
sme oslovili 

Získali
sme 

Budget
sme vyčerpali na 

ľudí celkových
interakcií

výsledok

Príspevky jún 2021

Dosah júnových príspevkov spolu: 10 600                  Interakcie júnových príspevkov spolu: 1200

Príspevky júl 2021

Dosah júlových príspevkov spolu: 65 608                 Interakcie júlových príspevkov spolu: 4309


