Najlepsze kampanie

£ACIATE

Kampania £aciatego to przyk³ad spójnoci
stworzonego przez reklamê obrazu: swojska nazwa po³¹czona z niecodziennym, lecz naturalnym
opakowaniem, wsparta kampani¹ skoncentrowan¹ na charakterystycznych cechach produktu. Anegdotyczne podejcie okaza³o siê efektywnym narzêdziem: zgubione przez krowê ³aty,
które przyklejaj¹ siê do pude³ka, przemawiaj¹
do naszej podwiadomoci. Ukazuj¹ najkrótsz¹
drogê produktu od krowy do opakowania. Przenosz¹ naturalnoæ krowy na produkt  bez
jednego s³owa o ekologii, czystoci i naturalnoci. Kawa³ek kartonu z nadrukowanymi ³atami
zyska³ osobowoæ. Produkt przesta³ byæ wodnist¹ ciecz¹ o charakterystycznym smaku i zapachu sprzedawan¹ pod zbiorcz¹ nazw¹ mleko.
Przyk³ad: kupuj¹cy mleko ludzie mówi¹: Poproszê ³aciate, a nie: Mleko poproszê. £aciate.
Lech Król, Leszek Ziniewicz, Cukier, gwodzie
i reklama, Gazeta Wyborcza, lutymarzec 97,
dodatek Reklama w Polsce.
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Wyroby mleczarskie uwa¿ane s¹ na ca³ym wiecie za jedne z najtrudniejszych produktów do reklamowania.
Wielu kampaniom mleka nie uda³o siê osi¹gn¹æ za³o¿onych celów. Zanim £aciate pojawi³o siê w sklepach,
¿adna inna marka mleka UHT nie by³a na polskim rynku odpowiednio wypromowana.
W 1995 roku agencja DMB&B rozpoczê³a przygotowania do kampanii produktów spó³dzielni mleczarskiej
Mlekpol z Grajewa. Brief by³ ma³o konkretny, mówi³ o zdrowym mleku pochodz¹cym z nie ska¿onej czêci
Polski. Mia³o to wzbudziæ u odbiorców zaufanie do produktu. Zosta³ póniej kilkakrotnie przerobiony. Z przeprowadzonych badañ grupy potencjalnych odbiorców wynika³o niezbicie, ¿e wielu Polakom mleko kojarzy siê
z ciekn¹cym woreczkiem szybko psuj¹cego siê produktu. Ponadto ma³o kto wiedzia³, ¿e umieszczany na
torebkach symbol UHT nie jest informacj¹ o obecnoci konserwantów, lecz o wyd³u¿onej trwa³oci produktu.
Konsumenci byli od lat przyzwyczajeni, ¿e mleko jest generalnie s³abej jakoci wiedzieli, ¿e nie ma sensu
zwracaæ uwagi, od jakiego pochodzi producenta, gdy ju¿ na zakup siê zdecydowali.
Agencja musia³a stworzyæ kampaniê, która prze³ama³aby stereotypowe mylenie konsumentów. Okrelono
wyranie jej cele: wypromowanie ³atwo rozpoznawalnej na rynku marki o silnym wizerunku, przekonanie
konsumentów do wysokiej jakoci produktu oraz wyjanienie skrótu UHT. Zaplanowany bud¿et kampanii
przekroczy³ milion dolarów. Jako media informacyjne wykorzystano w niej telewizjê i prasê. Przygotowano
równie¿ wiele materia³ów reklamowych dla handlowców. Telewizj¹ próbowalimy zaintrygowaæ, stworzyæ
image czego weso³ego, oryginalnego; prasê potraktowalimy w sposób edukacyjny, sprowadzilimy w niej
temat na ziemiê. Wyjania³a, co to jest UHT (Leszek Ziniewicz).
Filmow¹ bohaterk¹ reklam i ca³ej kampanii zosta³a krowa w czarne ³aty. Do wspó³pracy przy tworzeniu spotu
zaproszono angielskiego re¿ysera Petera Trucklea, który mia³ du¿e dowiadczenie w pracy ze zwierzêtami. Trzy
filmy z popularn¹ ³aciat¹ zrealizowa³a brytyjska ekipa w Afryce po³udniowej. W londyñskim Complete Studio
filmy udwiêkowiono, a obraz poddano komputerowej animacji i drobnym poprawkom (nale¿a³o m.in. ulepszyæ
pogodê, gdy¿ w trakcie krêcenia zdjêæ niebo by³o zachmurzone). Postprodukcja trwa³a kilkanacie dni. Doæ
istotna by³a jakoæ realizowanego obrazu. Jego twórcom zale¿a³o, ¿eby przek³ada³a siê w wiadomoci odbiorców
na jakoæ reklamowanego produktu. G³ówny slogan reklamowy brzmia³: £aciate  samo mleko!
Kampaniê rozpoczêto w mediach na pocz¹tku grudnia 1995 roku i od razu okaza³o siê, ¿e bêdzie ona
olbrzymim sukcesem. Tylko w styczniu 1996 sprzeda¿ £aciatego wynios³a cztery miliony sztuk, osi¹gaj¹c bez
trudu wynik, na jaki przed kampani¹ mleczarnia pracowa³a ca³y 1995 rok. Raz uruchomiony mechanizm popytu
nie zosta³ ju¿ zahamowany. Wkrótce £aciate zosta³o liderem na rynku produktów mleczarskich. Kampaniê i jej
twórców nagrodzono na polskich i zagranicznych festiwalach reklamy, m.in. otrzymali nagrodê agencyjn¹ na
miêdzynarodowym festiwalu koncernu DMB&B  po raz pierwszy dosta³ j¹ kto z nowego wiata  i nominacje
na festiwalach w Nowym Jorku i Cannes. Zwyciê¿yli w wielu kategoriach na festiwalach Crackfilm i Dea. Popularnoæ produktu znacznie przewy¿szy³a oczekiwania wszystkich pracuj¹cych przy kampanii.
Projekt nie zapowiada³ a¿ takiego sukcesu i to z kilku powodów. W kampaniach, których celem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu, tak jak w przypadku £aciatego, trudno przewidzieæ, jak zachowaj¹ siê

konsumenci, zw³aszcza jeli ¿aden z producentów mleka nie atakowa³ wczeniej rynku. Wywiady zogniskowane
wykaza³y, ¿e kampania £aciatego nara¿ona jest na bardzo du¿e ryzyko. Ani kichaj¹ca krowa, ani kojarzone
z brudem ³aty na kartonie nie przypad³y do gustu badanym konsumentkom. Z trzech projektów g³ównego has³a
najczêciej wybierano: zdrowe, czyste mleko bez dodatków i konserwantów. £aciate  samo mleko uzyska³o
najgorsze wyniki. Klient, otrzymuj¹c takie dane, nie móg³ byæ zadowolony. W pewnym momencie gotów by³
nawet zrezygnowaæ z tej kampanii (jemu osobicie projekt równie¿ siê nie podoba³). Mimo to twórcy ³aciatej
i has³a kampanii  Leszek Ziniewicz (dyrektor artystyczny) i Lech Król (copywriter) konsekwentne bronili swego
kontrowersyjnego pomys³u. Po pertraktacjach z Carol Schuster (dyrektorem generalnym agencji) i Piotrem
Domieniewskim (account managerem) klient zosta³ przekonany i podpisa³ projekt. Lech Król: Ludzie zgadzaj¹
siê na kompromisy tam, gdzie idzie o du¿e pieni¹dze. My nie szlimy na kompromis, towarzyszy³a nam g³êboka
wiara i upór. Pamiêtam, jak Carol Schuster na wewnêtrznej prezentacji, na której po raz pierwszy zobaczy³a
projekt, powiedzia³a, ¿e jest to kampania, która sprzeda produkt w milionach egzemplarzy, i je¿eli klient jej nie
zechce, to nie bêdziemy robiæ innej.
Autorom £aciatego uda³a siê trudna sztuka zaprezentowania produktu przez prosty dowcipny obrazek,
który w naturalny sposób kojarzy³ siê z mlekiem. Symbolika przekazu ograniczona zosta³a do minimum. Dziêki
humorystycznemu potraktowaniu krowy, która traci wszystkie ³aty, reklama uruchamia³a u odbiorców pozytywne emocje. Spoty by³y bardzo ³atwe do zapamiêtania. Konsument, widz¹c w sklepie karton mleka w ³aty
filmowej krówki, siêga³ po niego impulsywnie. Ten prosty mechanizm: bodziec  reakcja zadzia³a³ efektywnie,
poniewa¿ logo produktu zaczêto szybko rozpoznawaæ.
Mimo i¿ mleko jest niewdziêcznym produktem do reklamowania, agencji DMB&B uda³o siê stworzyæ jedn¹
z najlepszych polskich kampanii reklamowych ostatniej dekady. Odnios³a ona wyj¹tkowy sukces handlowy,
a jej twórcy, pracuj¹c wbrew wynikom badañ, udowodnili, ¿e odwa¿ny, niebanalny pomys³, jeli siê w niego
naprawdê wierzy, pozwala na stworzenie skutecznych i zarazem odlotowych reklam. Takich reklam chc¹
wszyscy: klienci, agencje i konsumenci; pojawiaj¹ siê one jednak niezmiernie rzadko.
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Nazwa agencji: DMB&B
Nazwa klienta: S.M. MlekPol Grajewo
Nazwa produktu: mleko £aciate
Cel i rodzaj kampanii: promocja marki, stworzenie silnego jej wizerunku, przekonanie konsumentów
do du¿ych wartoci produktu
Czas trwania kampanii: grudzieñ 1995  marzec 1996
Wykorzystane media: TV, prasa
Efekt kampanii: 12-krotny wzrost sprzeda¿y po 2 miesi¹cach kampanii
Nagrody: 1995  nagroda dla agencji na festiwalu sieciowym DMB&B w Nowym Jorku, Crackfilm96:
Tytany za: najlepszy polski film reklamowy, najlepszy scenariusz; DEA96: nagrody w kategoriach: POS,
copy/ slogan reklamowy, TV oraz agencja roku; Kreatura95: nagroda za najlepszy film
Grupa odbiorców: gospodynie domowe
Spoty telewizyjne:
l realizuj¹ca je firma: Big Bang
l iloæ spotów: 3
l re¿yser: Peter Truckle
l operator: Hong Manley
l scenariusz: Lech Król, Leszek Ziniewicz
Autor projektu graficznego: Leszek Ziniewicz
Autor hase³: Lech Król
Autor pomys³u kampanii: Lech Król i Leszek Ziniewicz
Osoby zaanga¿owane w kampaniê: Caroll Schuster, Piotr Domieniewski
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