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Najważniejszy rezultat:
Miernikiem sukcesu kampanii było zainteresowanie darmową pulą badań w ramach akcji.
Już pierwszego dnia kampanii wyczerpała się cała pula, a w kolejnych pytania o badanie USG
nie ucichały. Ponad 80% kobiet, które zapisały się na badanie diagnostyczne piersi i blisko 50%,
które w tym okresie takie badanie wykonały twierdzi, że zrobiły to pod wpływem kampanii
„Coś do nich mam”.

Kategoria:
ZDROWIE I ORGANIZACJE
PACJENCKIE
Tematyka:
EDUKACJA NA TEMAT
PROFILAKTYKI LECZENIA
RAKA PIERSI
Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Opis projektu:

Większość dziewczyn nie robi USG piersi. Powód? Unikają regularnych badań, bo… boją się wyniku.
Trudno jest im też przełamać barierę i pójść na badanie po raz pierwszy. Kampanię oparliśmy
na premierze zupełnie wyjątkowego na polskim rynku produktu – żelu, którego wystarczy użyć raz
w roku, aby zachować piękno i potwierdzić zdrowie swoich piersi. Produkt był dopasowany do każde
go kształtu piersi – zezowatych, sterczących, trójkątnych… a nawet silikonowych! Ten cudowny produkt
okazał się być niczym innym jak żelem do USG. Tym samym, którego lekarz używa podczas każdego
badania! Kampania została zrealizowana we współpracy z firmą Avon, przez DDB.
Koncepcja spodobała się licznym gwiazdom i influencerkom, które miały na tyle odwagi, by… pokazać
swoje piersi w kampanii i zabawić się konwencją: Karolina Gilon, Joanna Horodyńska, Joanna
Jabłczyńska, Julia Kuczyńska (Maffashion), Daria Ładocha, Małgorzata Rozenek-Majdan, Barbara
Wrońska, Jessica Mercedes, Julia Wieniawa, Aleksandra Hamkało, Zosia Ślotała. Gwiazdy wspierając
kampanię zachęciły swoje fanki do regularnego badania piersi. W doborze żelu oraz umówieniu się
na badanie wspierał Polki nowy BOT o nazwie „BOOBlabla” dostępny na Messengerze. Dzięki niemu,
w prosty sposób mogły umówić się na dofinansowane badanie USG piersi w gabinetach w całej Polsce.
Big Picture odpowiadało za całe media relacje oraz wspierało influencer relations kampanii.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

Współpraca projektowa - ok. 30h pracy stratega i 60h
konsultantów. Cennikowo: ok. 35 tys. PLN
Doradztwo komunikacyjne
Media relations, influncer marketing i social media

Ponad 130 publikacji mediowych
w samym październiku 2018

Zasieęg kampanii ok. 25 mln.

