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НАЧАЛОТО

Стигнахме до извода, че обичащата 
киното марка Jameson някак остава 
извън родната сцена за български 
филми и сериали!

!
Предложихме на маркетинг-екипа на 
марката да променим този факт с 
реализацията на една наша идея!



ИДЕЯТА

Така се стигна до средата на 2013, 
когато Jameson инициира първите 
награди на публиката за български 
филми и сериали – оригинална 
концепция, локално разработена от 
екипа на New Moment – от криейтива 
на концептуално ниво, през 
организацията на всички етапи на 
кампанията, до бляскавата церемония 
по награждаване!



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

С изключително ограничен бюджет за такъв тип кампания, 
Jameson Златна Бленда трябваше да направи силно 
впечатление на лидерите на мнение и да постигне много 
високи нива на познаваемост сред широката аудитория, 
затвърждавайки имиджа на Jameson като марка, 
подкрепяща и развиваща кино и ТВ културата в България и 
по света!



ОЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Как да спечелим доверие и привлечем членовете на кино 
гилдията като участници, медиите като партньори в 
имиджа на проекта и публиката като жури? !

!

Фактът, че кампанията е нова, а идеята – локална, ни 
постави пред задачата да докажем на всички, че тази 
концепция има потенциала да се разгърне истински 
мащабно и да донесе ползи за всички участници...!



СТРАТЕГИЯ

Основната ни цел беше да 
надградим позиционирането на 
Jameson като марка, 
традиционно обвързана с киното, 
придавайки й локален привкус и 
подкрепяйки качествените 
български филми и сериали, 
които в последните години 
стават все по-значима тема за 
разговор!



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Имахме две основни целеви групи: !
- кино гилдията, която трябваше да 
„покаже“ най-доброто от себе си през 
изминалата година и да получи оценка от 
най-истинското жури – публиката; !
- точно зрителите бяха другият таргет – 
широката аудитория трябваше да 
определи най-добрите кино и ТВ 
продукции в 11 нестандартно 
формулирани категории!



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛЮС

Превърнахме кино гилдията, всички 
номинирани звезди и техните екипи и 
приятели в посланици на наградите и 
марката. В периода на кампанията 
звездите се стремяха да спечелят 
одобрението на публиката, подсилвайки 
нашите усилия в областта на PR и 
популяризирането на кампанията и 
наградите чрез собствения си имидж – в 
интервюта, изяви и гостувания, а това 
отвори много врати пред марката!



ЕТАП 1

Избрахме да проведем кампанията в четири основни етапа: !
- в началото започнахме с набирането на заявки от продуценти и медии за актуалните кино и ТВ 
продукции, излъчени в периода на селекция!

!
- Успяхме да привлечем на наша страна и редица журналисти, кинокритици, блогъри и меломани, 

които формираха жури за две отделни от гласуването на публиката секции – „Филм на 

годината“ и „Сериал на годината“. !



ЕТАП 2

След като получихме над 100 различни номинации в креативните категории, като продължение 
стартирахме гласуването на публиката в сайта jamesonzlatnablenda.bg и на специално приложение 
в официалната facebook страница на марката!

!
Подкрепихме селекцията със скромна медийна кампания в ТВ и интернет и насочихме всички 
усилия в PR от наша страна, мотивирайки PR активности от страна на голяма част от 
номинираните кандидати!

!
Появихме се във всички водещи медии с интерес към киноизкуството и шоубизнеса, номинирани 
актьори и продуценти разказваха за кампанията от ефира на сутрешни блокове и магазинни 
предавания на националните телевизии, а приложението във facebook грабваше вниманието на 
феновете с опцията на шега да номинираш приятели в забавните категории от наградите – от 
„Лошото момче на България“, през „Фаталната жена на България“ до „Крал на комедията“!



ЕТАП 3

В началото на ноември изчислихме резултатите и връчихме наградите на бляскава церемония, 
която медиите нарекоха „Оскарите на БГ публиката“, а атмосферата беше едновременно бляскава 
и по ирландски безгрижна, типично в стила на Jameson!

!
Афтър партито предостави отлична възможност за networking, разговори, запознанства и 
потапяне в света на киното на по чаша Jameson. Момент, който беше високо оценен от кино и ТВ 
гилдията, медиите и избрани фенове. !



ЕТАП 4

Завършихме кампанията с последващ PR, мащабно отразяване на наградените (сред което цели 
12 страници в българското издание на HELLO) и излъчване на церемонията в национален ефир!

ДА ПОВТОРИМ



ПРИЗНАНИЕТО

- Над 100 различни номинации от гилдията!

- Над 40 000 уникални посетители,!

- 1962 споделяния във facebook бяха !

- Близо милион иникални контакти онлайн 

общо (в това число 200 хил от дигиталната 

кампания и 800 000 хил във facebook). !

- 1.6 милиона уникални телевизионни зрители, 

а втората част на церемонията беше най-

гледаното предаване в слота 23:20 – 00:10 часа!



РЕЗУЛТАТИТЕ

- За трите месеца на публичната част от Jameson Златна 
Бленда (първоначално популяризиране, зрителско гласуване и 
финална церемония) получихме над 100 отразявания от 
водещи лайфстайл и политематични медии!

- Споменаваха ни в национален телевизионен и радиоефир, 
участията в сутрешни блокове, рубрики за кино и talkshows 
съпътстваха всяка стъпка от процеса, а три от националните 
телевизии направиха преки включвания от церемонията!

- След финала дори прочетохме обиден коментар на цяла 
страница от водещ светски журналист и бивш главен редактор 
на редица жълти издания за това, че сме го пропуснали при 
акредитациите!

- Изобщо – всеки искаше да е част от Jameson Златна Бленда, 
тъй като това беше звездната кампания на годината!
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