
  



  



  

    Ce  parere  aveti  despre 

                CARDURI?



  

Card = babau



  

Card = prieten



  

Tema

 Campanie de schimbare a atitudinii pentru a 
creste numarul oamenilor care folosesc 
cardurile si alte mijloace electronice de plata 



  

Client



  

Problema

 echilibrul dintre social si brand



  

Cercetare 

Sistemul bancar din Romania
 30% dintre tranzactii sunt efectuate la 

comercianti
 opereaza in Romania 44 de banci
 peste 5000 de unitati bancare in toata tara
 in Romania - 25 de sucursale la 100.000 

de locuitori



  

Cercetare
BRD
 BRD - 20% din piata
 cardul Gadget si sistemul RoboBRD - 400 de 

robotei pentru plata facturilor
  80% din posesorii de carduri Gadget - clienti noi
 2,3 milioane de clienti - 2 milioane posesori de 

carduri; 100.000 de clienti pentru e-banking 
(crestere de 130% in 2007)

 800 unitati bancare plus 1.250 de ATM-uri si 
14.000 POS-uri BRD ale comerciantilor acceptati



  

Public tinta
 25 - 45 de ani
 salariati din mediul urban
 reticenti fata de carduri 

 public tinta principal : posesori de card care il 
folosesc doar pentru salariu (1-2 extrageri lunar)

 public tinta secundar : potentiali posesori de 
carduri



  

ins ight

 oamenii nu sunt informati in legatura cu 
modalitatile de plata prin card.

 oamenii nu au incredere in plata prin card.



  

obiective
 scaderea procentajului de retrageri de numerar 

de la ATM-uri de la 70% la 60%
  cresterea procentajului de plati prin ATM si POS 

de la 20% la 30%
  cresterea cererii de carduri Gadget cu 10 %

 social: cresterea numarului utilizatorilor de 
carduri si alte mijloace electronice de plata 

 brand: pozitionarea BRD ca banca inovatoare cu 
servicii moderne si simple pentru clienti 



  

mesaj

Foloseste-ti capul. 

Plateste cu cardul.



  

Concept

   Calaretul fara card 
 reprezentant al publicului tinta 
 confruntat cu probleme financiare zi de zi
 releva dezavantajele folosirii banilor lichizi in 

defavoarea cardului 



  

S trategie 

 prezenta in sase orase - Bucuresti, Iasi, 
Timisoara, Cluj, Brasov si Constanta  

 teasing neconventional si radio
 www.calaretul.ro



  

Pliante si afise la:
 posta
 centre de plata a facturilor
 centre comerciale si mall-uri



  

Calaretul la ghiseu 



  



  

Sediile BRD:
 copite pe trotuare care duc catre centrele 

bancare
 cadre de lemn pentru ,,parcarea” cailor



  

Calaretul s i Hotii 



  



  

Plata intretinerii direct de pe card: 
 Brosura de informare administratori
 Pliante pentru locatari
 Afise in scarile de bloc 



  

Calaretul la administratie



  

Centre comerciale (retaileri parteneri):
 standuri de informare ,,castel” 
 printesa la ghiseu
 calareti care impart pliante
 mesaje pe bonuri fiscale



  

Calaretul la shopping



  

Calaretul cumpara online



  

Online:
 portal de informare www.calaretul.ro
  jocuri pe tema povestii calaretului fara card 
 infoline pentru vizitatori (raspuns in 24 h)  
 bannere (pop-up-uri neintruzive) 



  

Banner 1



  

Banner 2



  

Evenimente 

Micro-evenimente
 in mall-uri - amplasate panouri pe care este 

reprezentat calaretul 
 capul, sacul cu bani si copitele calului – gauri
 oamenii trebuie sa inscrie cu mingea de fotbal
 recompensati cu premii simbolice
 popularizarea marelui eveniment



  

Evenimente 

,,Finala Euro alaturi de Calaretul fara card’’
 proiectia finalei Campionatului European de 

fotbal pe ecrane gigantice in pietele centrale
 inaintea meciului si dupa vor fi difuzate 

mesaje publicitare ale BRD
 mascote si baloane cu calaretul fara card
 organizare in parteneriat cu producatori 

mari din industria FMCG 



  

Relatia cu media
  comunicate de presa
  conferinta de lansare a campaniei si site-ului
  conferinta de final - rezultatele campaniei 

  presa scrisa - J.N., EvZ, ZF, Libertatea, GSP
  radio - Europa FM, Kiss FM, Pro FM
  internet - HotNews, Neogen, Realitatea, 

GSP, eJobs



  

Calendar
 teasing - 5 zile – finalul lunii aprilie
 campanie - 60 de zile
 lansare campanie si site – 1 mai
 afise si pliante – toata durata 
 informare asociatii locatari – a doua jumatate din mai
 micro-evenimente – ultima saptamana din iunie
 finala Euro – 29 iunie



  

Evaluare
Evaluare
 pe durata campaniei - monitorizare presa, 

blogosfera si site calaretul.ro

 dupa campanie - chestionar aplicat 
administratorilor de bloc; verificarea 
numarului tranzactiilor si emiterilor de 
carduri noi la primele trei banci de pe piata



  

Buget
 buget - 62.500 euro (+ 25%)
 pliante si afise - 15.000
 publicitate (radio si web) – 20.000
 neconventional – 7.000
 evenimente – 12.000
 cheltuieli neprevazute – 2.500

 reducerea costurilor - retaileri si parteneri



  

Vali

Pixelul nash 
 cercetare



  

Cami

Pixelul  fashnetz
   strategie



  

Alex

Pixelul creativ 
   idei si grafica



  

Iulian

Pixelul revolutionar
   mesaje



  

Cris ti

Pixelul pacifist 
   se ocupa de ce   

uita ceilalti



  

Va multumim!

 si multumim in special BRD – clientul ideal 
pentru Olimpiadele Comunicarii 

 contact:

    blog - pixel5.wordpress.com

    mail - echipa.pixel@gmail.com



  


