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Základní idea konceptu Bob a Dave připraveného ve spolupráci s agenturou 
Kaspen byl „Dva angláni milujou Budvar tak, že hlásají jeho kvalitu a lásku 
ke všemu českému do světa!“ Brandovaná komunikace prostřednictvím 
příběhu Bob a Davea představuje lidem základní hodnoty značky: kvalitu, 
světovost, poctivost a hrdost. 

 
 
Hlavní komunikace probíhala v televizi formou spotů, které představovaly mini příběhy 
Boba a Davea. Nejprve je základním způsobem představily, následně se zaměřily na 
hokejové mistrovství světa, vznikla vánoční edice, největší Čech atd.Vždy na konci 
televizních spotů byla komunikována internetová adresa www.bob-dave.cz.     
 



 
 
„Řešení WDF se zaměřilo na podporu uvěřitelnosti kampaně – jinými 
slovy, Bob a Dave museli na webu opravdu fungovat. Uživatelé zároveň 
měli nabýt dojmu, že na tomhle webu vždy najdou něco co je pobaví, 
že obě postavy jsou skutečné!“ 
 

  
 
 
Základní cíle webové kampaně byly následující: 
 

- přiblížit postavy Boba a Dava a ukázat jak milují Budvar a vše české 
- na internetu dál rozvíjet jejich příběhy pomocí crossmediální komunikace 
- zprostředkovat základní zpětnou vazbu od návštěvníků webu 
- protažení efektu TV kampaně pomocí pomoci prostředků, které plně využívají 

vlastnosti  internetu jako média 
- web bylo jediné místo, kde bylo možné se s nimi opravdu setkat 

 

 
 
Řešení WDF se zaměřilo na podporu uvěřitelnosti kampaně – jinými slovy, Bob a Dave 
museli na webu opravdu fungovat. Uživatelé zároveň měli nabýt dojmu, že na tomhle webu 
vždy najdou něco co je pobaví, že obě postavy jsou skutečné! Zkrátka, že je všechno 
reálné, že opravdu sedí v Anglii a tvoří svůj web. Vizuální zpracování bylo uvolněné a 
dynamické, bohaté na výrazně stylizované prvky, přičemž důraz byl kladen na multimédia – 
používaly se animace, zvuky a videa. Texty byly zpracovány rovněž netradičně, jazyk je 
hovorový a stránky nejsou rozdělené na českou a anglickou verzi, texty jsou většinou 



 
 
dvojjazyčně, někdy dokonce jen anglicky. Vše musí působit přirozeně i když se zřetelnou 
nadsázkou a vtipem. 
 

 
 
 
České pivo, české holky a český hokej jsou smyslem života Boba a Davea. Komunikační 
kanály na webu jsou interaktivní ve smyslu aktuálních obsahu a rekací - Bob a Dave 
představují své názory a reagují na aktuální události. Jde především o výsledky hokejových 
utkání české reprezentace, ale také o zaslané fotky „českých buchet“. 
 
 
Výčet jednotlivých sekcí webu: 
 

- interaktivní hry 
- síň slávy - české speciality (leckdy neuvěřitelného formátu) 
- nefalšované české buchty 
- uživatelé posílají vlastní fotografie, které jsou samozřejmě oslazeny patřičným 

komentářem a hodnocením ze strany Boba a Davea 
- speciální virálně šířené počítadlo přístupů 
- interaktivní střihač TV spotů Spot Creator, který umožňuje uživatelům tvořit nové 

příběhy, přetitulkovávat a podobně 
- soubory ke stažení (hudba atp.) 
- návštěvní kniha, chat 



 
 

- pravá česká kuchařka 
- seznam oblíbených hospod atd. 
- online shop (trička, zboží ve speciálních edicích) 

 

   
 

 
 

 



 
 
Výsledky a ocenění 
 
Za dobu běhu webových stránek bylo osloveno zhruba 300.000 lidí, průměrná denní 
návštěvnost byla cca 2.800 lidí a průměrná doba trvání návštěvy se dostala na 
nadstandardních 7 minut. 
 
Projekt záskal tato ocenění: Zlatá pecka za rok 2005, Shortlist Louskáčku 2005         
(kategorie D1 - Techniques - Interactive / Internet). 
 

      
 
 
 
Bonus: Co říkali uživatelé? 
 
      Petr  
      Teda vy ste fakt husty rizci. Dorazte k nam do Praha na Budvar ;-))))  
 
      Jeňour 
      Bob a Dave sou nejlepsi!!!!!  
 
      Koren 
      Zdar kolici.Mate ty best rklamy.Cuzz. 
 
      Pacman 
      Jste skvělí "češi".Pivo skvělý,spoty taky supr.....jen ukažte světu,co je v nás češích. 
 
      Gee 
      Je to tu hustý! Jste cool. neboli po česky vy být super! 
       
      Milanos 
      Jste fakt super. Jen tak dal :) 
 
  
       

 www.wdf.cz 
 


