
Případová studie

Klient: Dermacol

Zakázka: Kompletní public a media relations v České a Slovenské republice

Shrnutí případové studie: Pro klienta českou kosmetickou firmu Dermacol jsme realizovali kom-
pletní public a media relations v českých a slovenských médiích. Komunikace byla zaměřena na 
produktové novinky a využití kosmetiky Dermacol při tzv. proměnách čtenářek, které prováděli 
samotné redakce. Pro Dermacol jsme zároveň realizovali on-line komunikaci v podobě tzv. brand 
ambasadorek.

Popis komunikačních rizik a příležitostí: Náročným úkolem pro komunikaci kosmetické značky  
v médiích je velká konkurence v tomto segmentu výrobků, převážně ze strany zahraničních 
výrobců. 

Strategický postup: Důležitým prvkem komunikace jsou perfektně zpracované tiskové zprávy 
k novinkám jednotlivých produktových řad, které se musí dostat včas ke kosmetickým novinářkám. 
Druhým pilířem jsou tematické články, kterými se vyplňuje období nebo produktové řady,  
kde nejsou novinky. Vztahy s kosmetickým i novinářkami je nutné budovat na osobních vztazích. 
Díky tomuto přístupu se podařilo značku Dermacol v médiích prosadit i v rámci tzv. proměn, které 
pro čtenářky dělají média. 
Další formou komunikace se stali pro Dermacol Brand ambasadorky, které pozitivně nebo neutrálně  
komentovaly příspěvky v internetových diskusích. Jedná se o profesionálně vyškolené lidi, 
kteří reagují na dotazy čtenářek v internetových diskusích a odpovídají na jejich dotazy spo-
jené s výrobky Dermacol. V komunikaci značky Dermacol jsme zároveň využili tváří této značky,  
kterými jsou např. Taťána Kuchařová nebo Hana Svobodová. V lifestylových a bulvárních médiích 
jsme umisťovali rozhovory 
a fotografie z kampaní.

Shrnutí komunikace: V rámci komunikace bylo v období od června 2011 do června 2012  
realizováno přes 1000 mediálních výstupů v tištěných a  on-line médiích a v České republice a přes 
600 mediálních výstupů na Slovensku.
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