Przegapiony lot
W latach ’70 Polacy otrzymali szansę odbycia lotu kosmicznego. W ostatnim etapie eliminacji wybierano spośród
czterech pilotów. Poleciał tylko jeden. Samsung dotarł do gen. Kuziory, jednego z pilotów, którzy nie polecieli i po
latach, dzięki technologii VR, spełnił jego marzenie, rekonstruując lot Soyuz30 z 1979 roku. Historię przedstawiono w
formie dokumentu oraz wideo 360 VR. Materiały opublikowano w kanałach Samsung. Wideo 360 udostępniono też
na platformie Gear VR i Oculus Gear VR.
Czas realizacji: 06/17-09/17

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: Social media (kategoria główna)

Projekt, który tworzony był z myślą o mediach społecznościowych dał początek multikanałowej kampanii uwzględniającej
marketing, PR, digital oraz branded tech. Przy pomocy social mediów opowiedzieliśmy piękną historię o tym w jaki sposób
technologia może przełamywać bariery w naszym życiu. By ją stworzyć wykorzystaliśmy w pełni potencjał technologii VR,
smartfona Galaxy S8 oraz nowych formatów dostępnych w social mediach (video horyzontalne, video 360 stopni, video cover
photo). Wszystko zsynchronizowaliśmy z 39 rocznicą lotu pierwszego Polaka w kosmos ruszając z projektem jednocześnie w
social mediach i na konferencji PR.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Celem kampanii było wzmocnienie zainteresowania smartfonem Galaxy S8 i goglami Gear VR, wzrost dyskusji w mediach
społecznościowych i internecie na temat wspomnianych produktów. Wszystko w kontekście kampanii promującej Galaxy S8 i

jej idei Do What You Can’t. Zgodnie ze wspomnianą ideą, produkty Samsung pozwalają doświadczać niedostępnych wcześniej
możliwości.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

W technologii ludzie najbardziej poszukują wszelakich doświadczeń jakie oferuje. Technologia sama w sobie nie jest dla nich
ekscytująca. Chcieliśmy wykorzystać ten fakt łącząc możliwości produktów Samsung i wirtualnej rzeczywistości z prawdziwą
historią, osadzoną w lokalnym kontekście. Inspirację znaleźliśmy w historii gen. Kuziory, który 40 lat temu był w ścisłym gronie
pilotów stojących przed szansą historycznego lotu w kosmos.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru
głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Celem udowodnienia nowych możliwości produktów Samsung, wzrostu zainteresowania nimi i chęcią wyjaśnienia idei Do What
You Can’t, postanowiliśmy spełnić marzenie gen. Kuziory. Stworzyliśmy film dokumentalny, przedstawiający sylwetkę naszego
bohatera i jego historię. W materiale ukazaliśmy moment doświadczenia przez generał lotu w kosmos. Doświadczenie było to
możliwe dzięki wiernemu zrekonstruowaniu lotu z 1979 roku w wirtualnej rzeczywistości, przy wykorzystaniu materiałów
archiwalnych i własnej dokumentacji fotograficznej. Historię przedstawiliśmy w społecznościowych kanałach Samsung Polska,
tj. na Facebooku, Youtube i Twitterze.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Kampanię rozpoczęliśmy 20 czerwca br., publikując w społecznościowych kanałach Samsung trailery w nowym formacie 2:3,
zoptymalizowanym pod wyświetlenia na mobile. Zapowiadały one wyjątkowe doświadczenie związane z lotem w kosmos.
Dokładnie 27 czerwca, w rocznicę startu Sojuz 30 opublikowaliśmy w kanałach Samsung dokument przedstawiający historię
gen. Kuziory, dopełnienie materiału w formie wideo 360 z rekonstrukcją lotu w kosmos i udostępniliśmy cover photo na fan
stronach Samsung Polska i Telefony Samsung w nowej formie wideo.
Całość działań zgraliśmy z odbywającą się w tym samym czasie konferencją prasową, na której gen. Kuziora, wspólnie z
Samsung przedstawił projekt „Przegapionego Lotu” zgromadzonym dziennikarzom i blogerom. Tego samego dnia, w stacji TVN,
przed głównym wydaniem Faktów wyemitowano dokument.
Stworzyliśmy też aplikację „Przegapiony Lot” i udostępniliśmy ją bezpłatnie w sklepach Gear VR oraz Oculus Gear VR. Aplikacja
umożliwia doświadczenie historycznego lotu Sojuz 30 w wirtualnej rzeczywistości, dzięki rekonstrukcji przygotowanej w oparciu
o archiwalne i współczesne zdjęcia z wnętrza kapsuły.
Social mediowy projekt dał początek multikanałowej kampanii uwzględniającej marketing, PR i digital.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

Od startu kampanii nie minął jeszcze miesiąc, a liczba obejrzeń materiałów video w kampanii na Youtube przekracza już 1 200
000, a na Facebooku 1 600 000. W social mediach ludzie zostawili nam ponad 6000 reakcji – polubieni, komentarzy i
udostępnień pod filmami. Do dzisiaj o akcji powstało w Polskim internecie ponad 600 wzmianek i ponad 150 publikacji w
mediach.

