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Academy of Coffee



Academy of Coffee 

KLIENT

školiace stredisko pre baristov a milovníkov kávy 
pripravujú kurzy pre baristov 
organizujú workshopy a školenia
poradenstvo pri zakladaní kaviarní a pražiarní 
baristické súťaže  
catering

 



Natívna reklama 
PRIRODZENÁ FORMA REKLAMY

s klientom sme pripravili rozhovor
nafotili autentické fotografie
pripravili video 
nahrali podcast 



čo to znamená?

Naším cieľom je zákazníkom
pripraviť pozitívnu a príjemnú
formu reklamy

ČLÁNOK
Rozhovor

VIDEO 
Ako urobiť kapučíno 

PODCAST
Najnovšie trendy káv

 
 
 Že nebudeme vsádzať na

mimozemšťana z Alzy, no vytiahneme z
Vášho biznisu to najpútavejšie.

Vytvárame content



Presentations are communication tools that
can be used as lectures, reports, and more.

Video reklama  
Ako tému videa vždy vyberáme to, čo
v konkrétnej oblasti ľudí najviac
zaujíma. To znamená, že ak sme mali
klienta Academy of Coffee, tak sme
urobili tutoriál, ako si urobiť čo
najlepšie cappuccino.
Video sme umiestnili na youtube aj na
mojevideo.sk

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOKO3jOoOyY&feature=emb_logo


NATÍVNY ČLÁNOK

Klasické PR sa už nenosí. 
Ak zákazník v článku vycíti nútenú
reklamu znechutíme mu ho.
 Snažíme sa robiť reklamu nevtieravo, tak, aby si
čitateľ z informácií naozaj niečo odniesol a mal
neho príjemný pocit. 
Pamätáte si na školské časy? Zvýraznili ste si to,
čo bolo pre Vás dôležité, tak ste sa to lepšie
naučili. To isté platí aj v článku. Zistili sme, že
jednoliaty text dočíta menej ako polovica
návštevníkov webu.
Článok tiež delíme do viacerých odsekov a
má veľa podnadpisov, aby bol prehľadnejším a
ľahšie sa čítal.
Do článku umiestnime tiež prelink na Váš web,
aby sme mu zvýšili návštevnosť.

 



PODCAST
Podcast je veľmi preferovaná forma
sprostredkovania informácií. Ľudia sú leniví čítať,
počúvať ho môžu aj pri šoférovaní cestou do
práce alebo nedeľnom upratovaní.
Nenahrávame ho na telefón či diktafón, ale v
profesionálne vybavenom štúdiu.
Otázky pripravujeme nevtieravou formou,
rozhovor tak pôsobí uvoľnene ako pri stretnutí
sa na káve.
Príklad: Keď sme mali podcast s Academy of
Coffee, pýtali sme sa na dnešné trendy kyslých
káv, ktoré, popravde, nemôžu nikomu chutiť, no
spravidla “chutia” bradatým jedincom s hranatými
okuliarmi a kvetovým tetovaním na ramene.



Výsledky 
 

ČÍTANOSŤ 

viac ako 9000

POČET VIDENÍ
VIDEA

spolu viac ako 1000

DOSAH VIDEA NA
FACEBOOKU

viac ako 7000 


