
Veggie Challenge 2022
Výsledky lednové kampaně



Souhrnné výsledky
(k 31. 1. 2022)
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V lednu 2022 jsme vyzvali Česko, aby se 
stravovalo více rostlinně. Šlo tak o ideální 
novoroční předsevzetí, které navíc skvěle 
chutnalo.

Veggie Challenge je 30 denní výzva, která 
spotřebitelům pomáhá snížit spotřebu 
živočišných výrobků. Výzva je tak dobrá nejen 
pro naše zdraví, ale i pro zvířata a planetu.

Co je to Veggie 
Challenge?
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Bezmála 9.000 lidí z celého 
Česka snědlo za jeden měsíc 
více rostlinného jídla a méně 

živočišného.
Události a workshopy + 

mentorský program

Influenceři a 
eventy

Online kampaň:
Sociální média, 

reklamy,
e -mailový 

marketing a PR

Veggie Challenge v kostce

Retail
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Souhrnné výsledky kampaně (k 31.1.2022)

6.836 zvířecích životů

104.157 kilogramů ekvivalentu CO2 (= 868.000 km autem)

90.818.018 litrů vody (≐ 1.500.000 sprch)

166.907 m2 půdy

8.870 
účastníků a účastnic
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Partneři kampaně



Komunikační kampaň
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● 3x TV (ČT, Nova, Seznam TV) 

● 1x rádio (Expres rádio) 

● 40+ online a tištěných médií

● 1x online chat

● 1x podcast
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Veggie Challenge v médiích
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Kampaň na sociálních sítích - dosáhli jsme:

 60+
IG postů

3 776 000+
impresí

 210+
IG stories

18
influencerů

 50+
FB postů

 90+
FB stories
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LUCIE ZELINKOVÁ

IG 92 000

DEWII

IG 85 000

TEREZAS DIARY

IG 69 000

NIKOLETA KOVÁČ

IG 42 000

MARUŠKA VEG

IG 40 000

VERONICA LEROY

IG 11 000

Kampaň na sociálních sítích - influencers:

TOMÁŠ REZEK

IG 34 000

KAROLÍNA ŠRAMLOVÁ

IG 19 000

ANITA B.

IG 140 000

KATE REZKOVÁ

IG 109 000

JITKA NOVÁČKOVÁ

IG 253 000

https://www.instagram.com/luciezel/
https://www.instagram.com/dewii.veg/
https://www.instagram.com/terezas_diary/
https://www.instagram.com/surovadcerka/
https://www.instagram.com/maruskaveg/
https://www.instagram.com/veronicaleroy/
https://www.instagram.com/rezoun_t/
https://www.instagram.com/karolinasramlova/
https://www.instagram.com/basically_anitte/
https://www.instagram.com/katerezkova/
https://www.instagram.com/jitkanovackova/


Kampaň na sociálních sítích - influencers:
V rámci postů se influenceři často fotili s jídlem, 
které připravili z ProVeg receptů.

Často místo statického postu volili video Reels, 
které díky algoritmu IG má vyšší dosahy. V nich 
ukázali rozmanitost veganského jídelníčku.

https://docs.google.com/file/d/1804uWCw2xOq1z2UVHCzvv2SD7G9pnAZw/preview
https://docs.google.com/file/d/1Svf9mHghoWGCgDPp4QkuIX8kHHivJinn/preview


Kampaň na sociálních sítích - influencers:
V postech i ve stories se pak objevovaly 
produkty z balíčku, který můžou sledující 
vyhrát.

https://docs.google.com/file/d/1k6RcJSyZZBxncuGKy13CyIMYUu7OIZhY/preview
https://docs.google.com/file/d/1rOJSSKYFRgjOOS6o1Ekkme6Xd8xDPZRt/preview


Kampaň na sociálních sítích - influencers:
Stories v sobě obsahovaly link, aby se 
sledující mohli přímo prokliknout a do 
výzvy se registrovat.

https://docs.google.com/file/d/1N4PA39gO1guwp9fX42_iuQmDdKUU0IJd/preview
https://docs.google.com/file/d/1K55gjgpVJ5N69--M2LsNlwhXtozkpNDO/preview
https://docs.google.com/file/d/1FDJjoFXY5EECjsRCiVQe8qn6rlxMoXlD/preview
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Kampaň na sociálních sítích - influencers:
V rámci spolupráce sourozenci Tomáš a 
Kate Rezkovi udělali hodinový 
livestream, který byl pojatý jako 
společné vaření dle ProVeg receptu. 
Během něj si povídali se svými 
sledujícími nejen o vaření a o 
náročnosti shánění veganských 
alternativ, ale i o tom, co pro ně 
znamená být vegany.

Počet zhlédnutí: 8 520

Odkaz na video zde.

https://www.instagram.com/p/CY1kPNBrI0C/
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Komunikace zapojení do Veggie Challenge



Podpora účastníků a účastnic
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Podpora účastníků a účastnic
● Denní newsletter

● Podpora Veggie Challenge koučky

● Moderovaná skupina na Facebooku

● Livestream s výživovou poradkyní

● Webinář “Veggie inspirace pro začínající”

● Soutěže
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Denní newsletter
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Skupina na Facebooku
Více než 1,5 tisíce členů/členek
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Ing. Tereza Trávníčková
Manažerka kampaně

tereza.travnickova@proveg.com
+420 731 508 914
proveg.com


