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Facebook si vybral marketingovou akci České spo řitelny a za řadil ji mezi 

případové studie renomovaných sv ětových zna ček 
 

 Marketingový p říběh „facebookové hypotéky“ České spo řitelny se stal p řípadovou studií na 

globálních stránkách Facebooku. 

 Česká spo řitelna je teprve druhou českou spole čností, které se povedlo za řadit mezi „case studies“ 

světových zna ček, a být tak p říkladem v prodeji produkt ů přes sociální sí ť Facebook. 

 Prodej hypoték p řes Facebook získal také ocen ění v sout ěží FLEMA Media Awards či Fincentrum 

Banka roku.  

 

Společnost Facebook ocenila marketingovou akci České spo řitelny, b ěhem které banka využila sociální sí ť 

pro p římý prodej hypoték. Umístila ji na svoje globální w ebové stránky mezi p řípadové studie sv ětových firem 

jako je Vodafone UK, Coca-cola, Estée Lauder či Audi. Facebook takto poukazuje na firmy, které ho  dokáží 

unikátn ě a kreativn ě využívat. V p řípadě České spo řitelny upozor ňuje p ředevším na prodejní model, který 

banka zvolila a uvádí i konkrétní výsledky, které k ampaň bance p řinesla. Z tuzemských firem stejného 

úsp ěchu dosáhl pouze startup ZOOT. 

 

„Klí čem k úsp ěchu byla propagace pomocí technologií Facebook API*  a motivování lidi, aby dále sdíleli naši 

aplikaci. Díky znalosti klient ů, kteří navštívili bu ď naše internetové stránky Hypote čního centra, nebo 

samotnou aplikaci, jsme vytvo řili tisíce p řesně segmentovaných reklam. V podstat ě jsme využili všechny 

dostupné údaje a technologie, které Facebook nabízí ,“ říká Lukáš Burda zodpov ědný za digitální marketing 

České spo řitelny. 

 

Pouhé čtyři dny stačily lidem loni v létě k tomu, aby pro sebe a další zájemce na Facebooku vybojovali hypotéku 

s výhodnou úrokovou sazbou. Unikátní nabídka České spořitelny byla podmíněna minimálním počtem 250 žadatelů a 

časovým limitem 14 dnů. Lidé proto sami sdíleli nabídku mezi své přátele a známé a limit prolomili již za čtyři dny. 

Česká spořitelna vloni prodala přes Facebook téměř 800 hypoték v celkovém objemu 1,42 mld. Kč. V současné chvíli 

má na Facebooku více než 43 tisíc fanoušků, a je tak nejúspěšnější mezi českými bankami. Česká spořitelna je na 

špičce i v rychlosti odpovídání na dotazy klientů v sociálních sítích – na Facebooku jim odpovídá v průměru do 35 

minut. 
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Inovativní přístup České spořitelny ocenila také odborná porota soutěže FLEMA Media Awards, která Českou 

spořitelnu koncem loňského roku ocenila prvním místem v kategorii Nejlepší využití digitálních médií, získala také 

ocenění Hypotéka roku v soutěži Fincentrum Banka roku.  

 

Informace na Facebooku zde: 

https://www.facebook.com/business/success/ceska-spo ritelna  

 
 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Havligerová    Marek Pšeni čný  
Tisková mluvčí FSČS    tiskové centrum FSČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 
 
 
* technologie Facebook API: Jde o rozhraní pro programování aplikací (zkratka anglických slov application 
programming interface). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do 
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků 
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup 
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  •  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů 
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%. 
 
 


