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Stručné shrnutí projektu:
Fordy na Dakaru v kategorii automobilů přibývají. Češi za posledních pár let startovali pouze ve Fordu. Před deseti lety Ford vsadil na M. Prokopa, jenž se
stal nejúspěšnějším českým dakarským závodníkem ve své katergorii, několikanásobným držitelem Zlatého volantu a ambasadorem kvality Fordu.
Značka získala důvěryhodnou českou tvář pro zákazníky a potvrzení kvality vozů pro závodníky. Úspěch potvrzuje vysoká vizibilita hlavně v TV. Během
Dakaru 2020 se SoV Fordu zvýšil na 280 % původní hodnoty.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Zadáním bylo zvýšit důvěryhodnost produktů značky Ford na českém trhu. Naším cílem bylo najít ambasadora a propojit značku Ford s uznávanou a
úspěšnou tváří, která pro cílovou skupinu mužů i žen ve věku od 13 do cca 70 let představuje záruku, že všechny informace o Fordu uvedené
ambasadorem, jsou pravdivé. Bylo důležité, aby nám vybraný člověk pomohl budovat a podporovat zájem médií ohledně vzájemné spolupráce, a tak
dosáhnout narůstající medializace v TV, v tisku i onlinu. 

Strategie:
Skrze zvýšení popularity M. Prokopa zvýšit i počet mediálních výstupů a vizibilitu Fordu, čímž oslovíme širší skupinu potencionálních zákazníků nejen se
zápalem pro motorsport a auta, ale i ženy a nadšence pro cestování. Automobilka Ford plně podporuje Martinovy aktivity a pomáhá s jejich medializací,
aby každá jeho aktivita dosáhla co největšího mediálního zásahu. Martina cíleně představujeme médiím, zprostředkováváme rozhovory i testovací jízdy a
snažíme se ho přiblížit zákazníkům i široké veřejnosti.

Nástroje a aktivity
Pro novináře tradičně pořádáme Dny s Martinem Prokopem, při nichž mohou navštívit technické cetrum týmu MP-Sports, seznámit se s Martinovým
týmem, ale nyní také zažít offroadové svezení v dakarském speciálu přímo s Martinem. V předchozích ročnících probíhaly jízdy v jeho závodním Fordu
Fiesta WRC a tato aktivita se s léty stala již tradiční a velmi oblíbenou. S Martinem Prokopem pořádáme tiskové konference před Dakarem i po jeho
návratu. Fanouškům zprostředkováváme zprávy prostřednictvím sociálních sítí i tiskových zpráv. Martin zároveň pomáhá s popularizací CSR projektu Ford
Driving Skills for Life, ve kterém Ford bezplatně zdokonaluje jízdní dovednosti mladých řidičů.

Výsledky:
Během letošního Dakaru se českému Fordu zvedl Share of Voice na 280 %, meziročně se počet českých posádek, jedoucích na Dakaru ve voze Ford zvýšil
o celých 150 %. 
Počet všech mediálních výstupů o Fordu souvisejících s Martinem se neustále zvyšuje. Například za rok 2017 jich bylo 441, v roce 2018 celkem 716 a
během roku 2019 dokonce 845. Spolupráce s M. Prokopem trvá už deset let a díky ní se Ford intenzivněji objevuje v televizním vysílání a rovněž v
automoto tištěných i online výstupech. Vozy značky Ford jsou zároveň výrazněji vnímany jako vozy se sportovní DNA, jež se vyznačují spolehlivostí, a po
Martinově vzoru jim na Dakaru důvěřuje stále větší počet závodníků. Na posledních pár ročnících Dakaru se v kategorii automobilů nenašel jediný Čech,
který by důvěřoval jiné značce než značce Ford.

Weblinky:
https://www.garaz.cz/clanek/martin-prokop-ovladl-43-rocnik-ankety-zlaty-volant-21003421,
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-motorismus-dakar/355640/prokop-po-uspesnem-dakaru-verim-ze-seste-misto-neni-nase-maximum.html,
https://www.auto.cz/dve-minuty-s-martinem-prokopem-v-dakarskem-specialu-nic-podobneho-jsem-nezazil-122849,
https://sport.aktualne.cz/motorismus/dakar/dvanacta-etapa-rallye-dakar-2020/r~95955ffc38f411ea84260cc47ab5f122/,
https://autobible.euro.cz/cesky-ford-martin-prokop-spolecne-na-rally-dakar-2017/
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