Мобилтел представя кампанията:

Mtel Sport Launch
отличена за “Най-добър маркетингов екип”

в категория “Нов корпоративен бранд”

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД НАС
Лансирането на спортните канали на Мтел е стратегическа стъпка за справяне с условията на комодитизация на телеком
пазара чрез иновативна стратегия за придобиване на конкурентно предимство. Това обаче изправи маркетинговия екип
пред сериозни предизвикателства:
• Адаптиране на настоящия екип към новия продукт и пазар;
• Изграждане на познаваемост на марката - Мтел не е познат и асоцииран като доставчик на собствено съдържание;
• Навлизане в силно конкурентния ТВ пазар;
• Разполагахме с ограничен комуникационен ресурс в сравнение с медийните групи, с които се конкурираме.

ИНСАЙТЪТ НИ
Спортът е не само страст или хоби за феновете, но начин на живот
и само-изразяване.
Спортът носи адреналин, споделена емоция и дава на хората преживявания, които са толкова реални, че все едно са
собствени. Затова комуникацията на Mtel Sport се средоточи именно в силната връзка между феновете и любимите им
спортове чрез налагане на основните предимства на съдържанието на каналите.

ИДЕИТЕ, КОИТО ПРЕВЪРНАХМЕ В ЦЕЛИ
ЦЕЛ 1:

Бизнес:

ЦЕЛ 2:

Бранд:

• Да допринесем за подобряване на цялостните бизнес резултати на Мтел за сегмента „Услуги за дома“, като
повишим приходите от абонат посредством абонирането за каналите Mtel Sport.

• Да постигнем TOM awareness на мъже 18-45 – 4% и подпомогната познаваемост на цялата аудитория – 20%;

• Да постигнем Ad liking над установения benchmark.

ЦЕЛ 3:

ТВ гледаемост:
• Да се изкачим в топ 5 на най-предпочитаните спортни канали;

КАКВО НАПРАВИХМЕ
Стратегическия подход на кампанията се реализира в 360-градосова комуникация, която да работи едновременно
за изграждане на новия бранд, както и плавно да минава през всички етапи на потребителското изживяване, като
изгражда устойчива и целенасочена комуникация за всяка фаза.

За всеки етап бяха ангажирани вътрешни и външни канали и стиковането и работата в екип беше от решаващо
значение за успешното въвеждане на новия бранд.
• Отдел Продукти и услуги – идентифицира бизнес възможността и селектира спортното съдържание, което да
предлагат новите канали;
• Отдел Управление на бранда – създаде опаковката на канала, изгради бранд комуникацията, архитектурата и
ценностите на бранда; както и стратегическото разгръщане на цялата кампания;
• Отдел Дигитален маркетинг – създаде дигиталните собствености на новия спортен канал;
• Отдел Търговски маркетинг – създаде комуникацията в магазините на Мтел

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ
Резултат 1: Повишихме стойността на приход на абонат с 3.5% за първото полугодие на 2017 сравнено с второто полугодие на 2016-та година.
Резултат 2:
• Постигнахме TOM awareness от 5% за целевата група Мъже 18-45 (при заложена 4%) и само за 6 месеца се доближихме до показателите на утвърдени
канали със спортно съдържание като Ring и bTV Action. Надминахме заложената цел за Prompted awareness с 33%.
• На ниво харесване на кампанията от аудиторията, постигнахме висока оценка не само като цялостно усещане, но и при сравнение по всеки от
допълнителните елементи (dynamic, inspiring, casting, scenes, music).

Резултат 3: През май 2017 спортните канали на Мтел се наредиха на челните позиции за гледаемост на спортни канали веднага след каналите на Diema и
bTV Action.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
И ЗА ОСТАНАЛИТЕ

