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ZRUŠILI SME DORUČOVANIE
PAPIEROVÝCH LETÁKOV
UŠETRÍME TÝM

4100 TON

PAPIERA

Kríza spojená so šrenm nového korona vrusu nás naučila fungovať inak,
ako sme boli doteraz zvyknutí.
Prehodnotli sme preto naše aktvity a ich dopad na životé prostedie a prírodu.
Ako lder v spoločenskej zodpovednost sme sa rozhodli znžiť spotebu papiera
a zrušili sme distbúciu pravidelný
ých tý
ýždňových letákov do domácností,
pravidelných
týždňových
vvďaka
ďaka ččomu
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nám
podarí
ušetť
papiera
nemalé
prostedky.

Ušetrené finance sme pemetl do výazne a dlhodobo znížených cen
vašch obľúbených výobkov.

Pomôžeme tak pode aj vašm peňaženkám.

POSTIHOL VÁS AJ VÄČŠINU OSTATNÝCH MARKETÉROV.

BUDGET CUT
Rovnako ako tých najlepších,
aj vás môže nakoniec posilniť.

V prvej knihe o marketingových
budgetoch na našom trhu nájdete:
Ako si ubrániť marketingový budget
Čo robiť, keď vám ho osekajú
4 základné princípy, ktoré vám pomôžu
kreatívne reagovať na budget cut
Case studies, ako sa v takých situáciách
vynašli top marketéri
S dátami a skúsenosťami
zo Slovenska a Čiech

daji
V pre 020
eň 2
na jes T.SK
BDG

BDGT je framework, ktorý vznikal pri tvorbe efektívnej komunikácie značiek
bez závislosti na veľkosti budgetu v reklamnej agentúre roka.

editoriál

Patrícia žilková
patricia.zilkova@mafraslovakia.sk

Rok 2019

v tieni koronakrízy
Pandémia, ktorá nás a celý svet zasiahla na začiatku tohto
roka, síce zatienila komunikáciu značiek v roku 2019, ale
predsa len je namieste, aby sme si ju pripomenuli. Aj v nepandemickom období je totiž marketingová komunikácia značiek
dôležitá.

Presah do marketingu mali, samozrejme, aj volebné kampane,
ktoré sa začali objavovať už koncom vlaňajšieho leta. Ako v rozhovore poznamenal Pavol Minár, ukázalo sa, že nestačia peniaze
a spoľahnutie na naplnenie spoločenských očakávaní. Stále je
podľa neho dôležité vytvoriť si základný naratív, význam značky,
dať ľuďom benefit a súčasne si zvoliť hlavného nepriateľa. A to
sa podľa Minára netýka iba volebných kampaní, ale všeobecne
reklamy. Ukážku najvýraznejších z uplynulého roka ponúkame
na nasledujúcich stranách.

MS201702/01

Rok 2019 bol v slovenskej reklame rozmanitý. Jednak sme mohli
vidieť kampane veľkých značiek, ktoré pokračovali vo svojej
štandardne dobre nastavenej komunikácii, okrem toho Slovensko oslávilo 30. výročie Nežnej revolúcie a v máji sme sa stali
hosťujúcim štátom pre majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
Obidve udalosti sa odrazili aj v komunikácii značiek. Hokej bol

príjemným osviežením a pri pripomenutí 30 rokov slobody sa
značky seriózne postavili k dôležitej téme.
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Už 15 rokov aplikujeme naše
know-how do vašich kampaní.

rozhovor

Zmenili
sa nároky
na značky

Kto je Pavol Minár?
Pavol Minár študoval literárnu vedu
a estetiku. Odtiaľ sa dostal k výskumu.
Výraznú časť svojej kariéry venoval reklame. V agentúrach Istropolitana Ogilvy
a Zaraguza bol stratégom, na FMK UCM
prednáša o histórii marketingu, reklamy a komunikácie 20. a 21. storočia. Má
vlastný konzultačný butik Inspirations
Minar.

Tvrdí Pavol Minár, s ktorým sme sa v rozhovore
vrátili ku komunikáciám v roku 2019, ale hovorili
sme aj o tom, ako sa zachovali značky počas
pandémie, a interpretuje aj termín „new normal“.
S: Ako by ste definovali uplynulý rok v slo-

venskej reklame?
Vyzdvihol by som tri dôležité udalosti, ktoré formovali komunikáciu v roku 2019: výročie novembra 1989, majstrovstvá sveta v hokeji a volebné
kampane, ktoré sa začali už koncom leta. Okrem
toho bolo pre mňa zaujímavé sledovať, ako sa
vyvíja slovenský naratív v komunikácii niektorých
značiek. Mnohé značky už pomaly začali mať
pocit, že ak povedia, že sú slovenské, práca je
skončená, lebo slovenské je akože automaticky
dobré. Inak to však bolo napríklad pri práci Šariš –
Ejl, ale po našom – vydarené spojenie iného typu
piva s našou tradíciou, a veľmi podobný koncept
od značky Liptov – Nečakane dobré kombinácie.
O týchto kampaniach hovorím preto, lebo boli
viac prepracované a vytvorili zaujímavý koncept
tým, že vsadili slovenskosť do širšieho kontextu.
Obe práce sú pekné významovo aj exekučne. Tiež
sa mi v tomto zmysle páčila práca od agentúry
Róbert Slovák a jeho priatelia, ktorá z loga značky
Zvolenský vybrala písmeno e, aby odkomunikovala, že sa zbavuje éčok. Odvaha klienta, tradičnej
slovenskej značky Zvolenský, zasiahnuť do svojho
loga a pracovať s ním bola skvelá.

S: Je nejaká značka, ktorá posunula svoju
komunikáciu dobrým smerom?
Zmenu vidieť na O2. Od animovaných zvieratiek
a veľryby k dvom robotom, ktorých vedia pekne
v reklame využiť. Spolu s kampaňou Nebuď pirát
8
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sa stali veľmi zaujímavými. Do pozornosti sa vlani
dostala aj ČSOB. Od sovy cez doplnkovejšie aktivity ako SmartFolder či Scestná kolekcia sa ČSOB
stáva viditeľnejšou a výraznejšou značkou. Spomedzi veľkých hráčov je viditeľnou aj Slovenská sporiteľňa, pri ktorej by ma však zaujímala miera porozumenia reklamy a či tam niekedy neuniká to, že
reklama má doručiť nejakú konkrétnu správu. Nie
je to kritika, iba hovorím, že by ma to zaujímalo.
Reklama by mala byť komunikačne dôslednejšia,
aby eliminovala potenciálne kontraproduktívne
otázky u konzumentov, odborne sa to volá „kognitívna ľahkosť“. Jedna vec je vizuálny spektakulár,
ale na druhej strane treba, aby bola myšlienka
pochopená. Reklama sa začína spoliehať na vizuálnu extravaganciu, ale celosvetové dáta ukazujú, že
jedným z dôvodov, prečo vo svete klesá efektivita
reklamy, je, že reklama sa stáva síce vizuálne
peknou, ale je „kognitívne neľahká“, teda málo
zrozumiteľná, resp. že zbytočne ľudí núti namáhať
sa, aby porozumeli, čo je prirodzene prekážkou na
vnímanie. Ľudia majú dosť iných starostí, než aby
rozmýšľali... a k tomu ešte o reklame. Ešte keď sa
vrátim k Slovenskej sporiteľni, tak sa mi veľmi páčil
ich trik, ktorý urobili, aby mladým ukázali, že existujú pobočky. Hovorím o tom vyzdvihnutí pásky na
Pohodu v pobočke banky.

S: Aké ďalšie kampane vám utkveli v pamäti?
Keď sa povie rok 2019, tak z hľadiska komplexnosti kampane mi napadne Nebuď pirát od O2.

Naratív tej kampane sa pekne rozvíjal v rôznych
kanáloch. Keď sa takpovediac nezabudne na
žiadny detail, kampaň môže byť veľmi zaujímavá. A na druhej strane môže byť jednoduchý
nápad, že Tesco pri príležitosti pripomenutia
Nežnej revolúcie rozdáva mandarínky, alebo
ČSOB pri hypotékach ponúka SmartFolder. Takéto drobné veci dokážu o značke porozprávať veľa
a vytvoria silný príbeh.
Mandarínka, ktorá sa zjavila len z času na čas za
socializmu – Tesco tým povedalo úplne všetko.
Významovo sa tým povie to isté ako cestovanie v čase, ktoré v spolupráci s influencermi
spravilo O2, ale to si vyžadovalo veľa energie,
času a nákladov na realizáciu. Nehovorím, že to
O2 bolo zlé, naopak, môžeme byť vďační za takú
kampaň, bola poučnou pre všetkých, ktorí socík
nezažili, ale mandarínka o tom období hovorí
jasnú správu možno ešte o niečo údernejšie.
Podobne, ako keď Oreo „vyhralo“ superbowlovú
reklamu v roku 2013 jednoduchým tweetom „You
can still dunk in the dark.“

Patrícia žilková
patricia.zilkova@mafraslovakia.sk

Reklama sa začína
spoliehať na vizuálnu
extravaganciu.

zrejme budú naďalej pokračovať v nastavenom
naratíve, napríklad Slovenská sporiteľňa so #spolumamenato. Myslím si, že sa to ešte neobohralo.
Výsledky výskumov zo zahraničia potvrdili, že
ľudia od značiek očakávajú, že budú intenzívne
pomáhať. Aj na Slovensku hovoria výskumy
o tom, že ľudia v čase krízy požadujú od značiek,
aby sa postarali o svojich zamestnancov a aby
pomohli spotrebiteľom. Nároky na značky sa
v súčasnom svete naozaj zmenili.

S: Nemyslíte si, že spotrebitelia dbali na

S: Spoločenská zodpovednosť bola témou už

v roku 2018, pokračovala v minulom roku a,
samozrejme, počas pandémie. Nemyslíte si,
že sa na najbližšie obdobie akoby vyčerpala?
Goodvertising je témou nielen rokov 2018 a 2019.
Ten je tu už niekoľko rokov a vzhľadom na sociálne trendy sa asi len tak ľahko nevyčerpá. Dôležité
bude, či a ako príde druhá vlna, akú bude mať
veľkosť a ako sa to prejaví na ekonomike. Niektorí

spoločenskú zodpovednosť a boli náročnejší
aj pred koronakrízou?
Určite. Ako som povedal, koncept goodvertisingu nie je dôsledkom koronakrízy. S príchodom
mladšej generácie, či už si ich nazveme mileniáli,
alebo im nebudeme dávať názov, sa zmenili
nároky na značky. Už nejde len o kvalitu, cenu
a imidž, ale aj o pridanú hodnotu. Pandémia
ukázala, že ten, kto chce pomáhať, mal šancu
úprimne pomáhať, lebo to bolo potrebné.

S: Vráťme sa ešte k minulému roku. Ako ste

na začiatku spomínali, svoje miesto v komunikácii mali aj hokejové kampane.
Mne sa veľmi páči, keď sa nejaká značka, ktorá
nevlastní udalosť, dokáže zviditeľniť viac bez
ohľadu na výšku investície. Takto sa to podarilo
Lidlu. Z príslovia „Chlieb aj tak lacnejší nebude“
vytvorili opak a keď náš tím vyhral zápas, chlieb
v reťazci skutočne zlacnel. Keď som to uvidel,
povedal som si, že mám víťaza spomedzi všetkých hokejových komunikácií. Že je to presne to
jednoduché, ale presné Oreo. Ostatným značkám, ktoré boli súčasťou oficiálneho hokejového
programmingu, sa nedá nič vyčítať, urobili si
svoju prácu, ale zas – že by vznikli nejaké veľmi
výrazné a zapamätaniahodné šampionátové
kampane, sa nedá povedať.

S: Aké ponaučenie vyplynulo z volebných
kampaní?
Rok 2019 nám vplyvom volebných kampaní
ukázal, že nestačia len peniaze a spoľahnutie sa
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na to, že naplnenie spoločenských očakávaní
urobí za mňa prácu, ktorú si mám urobiť ja. Stále
si treba urobiť svoju domácu úlohu, čo znamená vytvoriť základný naratív, význam značky,
dať ľuďom benefit a súčasne si zvoliť hlavného
nepriateľa. To sa netýka iba volebných kampaní,
ale všeobecne reklamy. Pri volebnej téme však
narážam najmä na neúspech PS/Spolu, kde boli
finančné zdroje aj dobré mediálne nastavenie
a spoločenská nálada. Avšak keď vyhlásili, že Michal Truban bude premiérom, ale neurobili si tú
prácu, aby to verejnosti vysvetlili a bojovali proti
fašistom, ktorí neboli ich skutočnými nepriateľmi, dopadli tak, ako dopadli. Druhým poučením
je, že žijeme vo svete, kde nie je potrebný jeden
ústredný význam a naratív značky. Ten keď
sa rozvinie do samostatných polyfonických
príbehov, tak vzniknú rôzne samostatné správy,
a to môže byť veľmi produktívne. To pomohlo aj
strane Smer, ktorá v jednej úrovni komunikácie
ukazovala chrumkavého Petra Pellegriniho, ktorý hovoril o zodpovednej zmene, a o level nižšie
bol Robert Fico, ktorý hovoril vo svojich rozhorčených videách niečo úplne iné. A ešte – z hľadiska bratislavskej kaviarne – suterénny Ľuboš
Blaha si išiel svoje. Tieto tri rôzne komunikácie
zabezpečili Smeru výsledok, s ktorým málokto
rátal. A ďalšia vec je tá, že ak politik dokáže
porozumieť aktuálnej spoločenskej objednávke a dokáže ju odkomunikovať zrozumiteľne,
tak ho to vynesie na post víťaza. To je príklad
Igora Matoviča, ktorý mal ešte koncom roku
2019 v prieskumoch 5,9 percenta a zrazu mal 24
percent, pritom stačilo povedať na Počiatkovu
vilu, že je to majetok Slovenskej republiky. Zrazu
bola určená téma kampane a bolo vymaľované.
Pretože korupcia, a nie fašisti bola témou celých
volieb.
Hovoril som to už pred voľbami, že bolo chybným krokom, keď sa politické strany zamerali
na fašizmus. Pretože ten témou nebol. Bola to
korupcia. A ten, kto ju uchopil tak, že sa mu to
dalo uveriť, je premiérom. Z hľadiska výsledku
to urobil dobre, ale rovnako Smer to z hľadiska
výsledku robil dobre. Len pripomínam, že tu
nehovorím svoje politické názory. Hovorím iba
o tom, ako sa vyvíjali kampane.

S: Komunikáciu značiek v roku 2019 zatienila
aj udalosť, ktorou sme žili hneď niekoľko mesiacov v prvom polroku 2020. Ako by ste zhodnotili „pandemickú“ komunikáciu firiem?
Začal by som tým, ako strašne sa zachovala značka
BUBO. Je to ukážka toho, že zakladateľ sa rozhodol
zničiť vlastnú elitnú slovenskú značku. Je to o to
smutnejšie, že to bola nevynútená chyba.
Potom boli komunikácie v dvoch polohách.
Množstvo značiek rozvíjalo komunikáciu v znení
„Sme v tom spolu...“ či „Spolu to zvládneme...!“
Pekným príkladom je Slovenská sporiteľňa,
ktorá to zvládla najinteligentnejšie, najrelevantnejšie a najautentickejšie. A ako som už povedal,
vyzerá, že v tom pokračujú pravdepodobne
s tým, že sa očakáva ekonomická kríza aj druhá
10
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vlna pandémie. Dali si robotu s tým, že sa prihovoril riaditeľ banky, a ako prví vychádzali s informáciami o tom, že poskytujú finančnú pomoc na
nákup zdravotníckych pomôcok a podnikateľom
a podobne.
Nemôžem nespomenúť aj značky, ktoré nechceli
byť iba smutné a vážne, ale porozumeli tomu, že
v čase krízy ľudia potrebujú na chvíľu aj zabudnúť na problémy. Boris Tomaševskij, literárny vedec z 30. rokov 20. storočia, hovoril, že: „Ľudia si
napokon zvyknú na všetko a začne ich to nudiť.
A začne ich nudiť aj vojna.“ V rámci toho, že ľudia
si zvyknú na všetko, potrebujú na chvíľu aj vytrhnúť z vážnej témy, ktorá je všade naokolo, to
urobil skvele Dedoles. Je obdivuhodné a brilantné, že mali odvahu kampaň nezastaviť, s tým, že
je vážna situácia a nemôžeme byť takí zhulene
radostní. Základný naratív značky, že Dedoles sú
srandovné ponožky, bol nielen doručený, ale sa
aj trafil do nálad ľudí a použitie „fluent devices“
v podobe škrečkov a výraznej hudby tomu veľmi
pomohlo. Páčila sa mi aj kampaň O2 – Nekonečné dáta. Hudobným a významovým motívom
z Nekonečného príbehu sa taktiež snažili pridať
radosť a optimizmus v ťažkých časoch. Koncept
zrejme vznikol už pred pandémiou, ale výborné
bolo rozhodnutie nezastaviť to, lebo veď „je zle“.

Goodvertising sa
vzhľadom na sociálne
trendy asi len tak ľahko
nevyčerpá.
S: Často sa skloňuje termín „new normal“,

čo si pod pojmom predstavujete vy? Ako sa
zmení spotrebiteľské správanie?
Čo sa týka nového normálu, asi nás čakajú
zaujímavé časy. Branislav Kovár, Oliver Zajac
a Lucia Benediková nedávno vydali knihu Epidémie v dejinách. A podľa toho, čo píšu, som si
uvedomil, že vplyv na sociálne a kultúrne zmeny
ľudstva majú nielen technologické inovácie,
objavenie nových kontinentov alebo sformovanie novej ideovej paradigmy. Autori ukazujú,
že ľudstvo sa mení aj v dôsledku epidémií.
Napríklad morová epidémia mala veľký vplyv
na celospoločenskú akceptáciu a rozšírenie
kresťanstva v starovekom Ríme. Rimania videli,
že o chorých sa starajú predovšetkým kresťania,
a tak sa rozšíril naratív milosrdenstva ako jeden
zo znakov kresťanstva. Morová epidémia teda
akcelerovala šírenie kresťanských myšlienok
a ich prijateľnosť. Dnes, po 2 000 rokoch, sa
nám rozšírenie kresťanstva zdá ako samozrejmý historický fakt. Ale bez morovej nákazy vo
vtedajšom Ríme by možno história a aj naša

súčasnosť vyzerali inak. Niečo podobné sa deje
aj dnes. Dnešná pandémia akcelerovala nielen
technologický vývoj a šírenie digitalizácie, ale aj
otvorila priestor pre šírenie dlho potlačovaného
hnevu. A preto dnes vidíme zvýšenú sociálnu
senzitivitu voči rasizmu. A to vedie k odmietaniu
rasovej stereotypizácie. Preto sa mení aj svet
značiek. PepsiCo. ako prvá oznámila, že skončí
so značkou Aunt Jemima. Mars plánuje zmeniť
vizuálnu identitu Uncle Ben’s. CPG uvažuje nad
budúcou existenciou svojich značiek Cream of
Wheat a Mrs. Butterworth’s. Dreyer’s Ice Cream
chce zmeniť názov svojho Eskimo Pie. Sponzori,
investori a zadávatelia reklamy tlačia na značky
športových klubov ako Washington Red Skins
alebo Chicago Black Hawks, aby zmenili svoje
názvy a vizuálnu identitu. Amazon vyraďuje merchandinsing týchto klubov zo svojho
e-shopu. Toto sú veci, ktoré by sa možno bez
pandémie nestali. A k tomu ešte jedna poznámka. Počas minulých troch rokov som pre Nestlé
a Orion pracoval aj na stratégii značky Kofila.
A tá kampaň získala v roku 2019 českú EFFIE. Kofila je ikonická značka. Od roku 1923 má na svojom obale „mouřenína“ pijúceho kávu. Autorom
je skvelý výtvarník a dizajnér Zdeněk Rykr, ktorý
vytvoril aj hviezdu Orion a iné v súčasnosti dnes
už kanonické súčasti histórie českého vizuálneho dizajnu. Jeho dizajny a výtvarné riešenia sú
dnes súčasťou galerijných zbierok. Kto vie, čo
by sa s Rykrovým dielom pre Kofilu dnes dialo,
ak by Kofila bola americkou značkou. A kto vie,
či sa „mouřenín“ na jej obale nestane neprijateľným aj u nás. Takéto myšlienky by pravdepodobne bez pandémie nevznikli.

S: Ako by ste zhodnotili svetovú reklamu
v roku 2019?
Veľmi sa mi páčila práca od Droga5 pre New
York Times s názvom The Truth Is Worth It. Je to
kampaň o tom, akú cestu si musia investigatívni
novinári prejsť, aby priniesli čitateľom pravdivé
overené informácie. Veľmi tragickou a emotívnou bola kampaň Generation Lockdown, v ktorej
12-ročné dievčatko vyučuje dospelých, ako
sa majú správať v prípade ozbrojeného útoku
v ich firme – to dievčatko sa to naučilo vo svojej
škole. Zaujímavé bolo aj pokračovanie kampane
z roku 2018 Nike Dream Crazy, v minulom roku
to bolo Dream Crazier so ženskými hrdinkami.
Vlani mi však chýbali uvoľnenejšie témy alebo
humor v reklame. Z mála humorných kampaní
bol dobrý Apple s komediálnym príbehom The
Underdogs, kde ukázal všetky svoje produkty pri
vymýšľaní zásadnej inovácie – okrúhlej krabice
na pizzu. Veľmi sa mi páčila zábavná séria videí
značky arašidového masla Jiff, ktoré je také
„Jiffin‘ good“, že hlavná hrdinka radšej utečie
z bunkru, kde sa môže ukryť pred útokom nemilosrdných mimozemšťanov. Problémom bunkra
bolo, že tam nemali nijaké zásoby Jiff. V inom
videu sa Jiff ukáže takým dobrým, že dospelý
muž sa tvári ako veverička, len aby dostal Jiff.
Nedostane.

výdavky do reklamy 2019

Výdavky na reklamu medziročne
narástli o 12 percent
Vyplýva to z nezávislého
monitoringu výdavkov
na reklamu Kantar.

Vývoj výdavkov do reklamy 2018 - 2019
Mediatyp
Rok 2018
Rok 2019
19/18
INSTORE		
190 024 €		
KINA
4 381 392 €
5 204 905 €
19%
NOVINY
75 410 358 €
60 743 662 €
-19%
OUTDOOR
78 696 015 €
76 720 745 €
-3%
CASOPISY
92 622 803 €
86 776 477 €
-6%
INTERNET*
72 004 554 €
96 857 182 €
35%
RADIO
91 855 095 €
104 326 654 €
14%
TV
1 846 594 803 €
2 091 818 309 €
13%
				
2 261 565 020 €
2 522 637 958 €
12%

0,0 %
0,2 %
2,4%
3,0%
3,4%
3,8%
4,1%
82,9%
0,0%
100,0%

Výdavky na reklamu vo všetkých mediatypoch
vzrástli v roku 2019 na úroveň takmer 2,5 miliardy
eur. V porovnaní s rokom 2018 tak ide o 12-percentný
nárast, pričom rok predtým výdavky rástli na úrovni
36 percent, avšak medziročné porovnanie rokov 2018
a 2017 nezahŕňalo internet. Všetky monitorované výdavky sú v cenníkových cenách, kvalifikovaný odhad
reálnych výdavkov na reklamu je približne o tretinu
*Výdavky do internetu pokrývajú len výdavky do display reklamy, na desktopoch a bez sociálnych sietí
nižší.
Zdroj: Kantar
Najvyšší rast v minulom roku zaznamenal online,
ktorý medziročne narástol o 34 percent. Naopak,
najväčší pokles nastal pri printoch, konkrétne pri mediatype noviny.
Najviac reklám sme si minulom roku pozreli v televízii a najmenej v kinách. Ak
by sa niekoľkosekundové televízne reklamy prerátali na dni, tak všetky reklamy
Mediatyp
Rok 2018
Rok 2019
JOJ Group by zabrali takmer dve tretiny roka, konkrétne 236 dní. Reklamy MarCASOPISY
30 195
25 991
INSTORE		
1 656
kíza Group by tvorili 130 dní a stanice RTVS len 6 dní z roka.
INTERNET
154 954
286 578
NOVINY
48 268
28 620
Rebríček Top 5 sektorov
OUTDOOR
322 327
299 679
V roku 2018 bol skokanom sektor Liekov a liečiv, no v roku 2019 bol top hráčom
RADIO
306 466
318 229
sektor Obchodu. Výdavky do reklamy v obchodnom sektore narástli o viac
TV
1 780 775
1 760 748
ako 40 percent a dostali sa na úroveň 359 miliónov eur. Najväčším spenderom
v minulom roku bol obchodný reťazec Lidl. Po dlhých rokoch čakania Obchod
Zdroj: Kantar
predbehol Finančný sektor. Zo zadávateľov najviac v roku 2019 komunikovala
Slovenská sporiteľňa, viac ako osemtisíckrát sme videli jej spot Moderná pôžička. Ten s približne 283 miliónmi eur zaznamenal 8-percentný nárast v komunikácii oproti roku 2018 a bol zosadený na druhú priečku. Na treťom mieste
vo výške výdavkov do reklamy v roku 2019 je sektor Liekov a liečiv. GSK ako
GlaxoSmithKline za farma sektor a Ferrero za potraviny sú na čele zadávateľov
príslušných sektorov. Záver Top 5 je v rukách sektora Telekomunikácie na čele
Slovenská sporiteľňa:
s komunikáciou spoločnosti Orange.
Moderná pôžička
8 838 zobrazení

Vývoj počtu reklám v rokoch 2018 - 2019

TOP 3 najviac vysielaných televíznych
reklám v roku 2019

TOP 5 sektorov

359 mil. €
OBCHOD

283 mil. €
Banky,
POISŤOVNE,
FINANČNÉ
SLUŽBY

Jacobs:
Produktový rad
7 594 zobrazení

268 mil. € 264 mil. €
LIEKY,
LIEČIVÁ

POTRAVINY

264 mil. €
TELEKOMUNIKÁCIE

Jacobs:
Velvet
7047 zobrazení

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii

11

výdavky do reklamy 2019

Podrobnosti o monitoringu online reklamy
vysvetľuje Tatiana Böhmerová, Head of
Ad Intelligence spoločnosti Kantar.
Monitoring online bannerov a videí realizujeme prístupom user centric,
t. j. aplikácia monitorujúca reklamu na internete je nainštalovaná na
PC používateľoch, ktorí sú súčasťou online panela. Zachytávame online
display reklamu – bannery a video a reklamu nakupovanú programaticky, ako aj cez priamy nákup. Vieme zachytávať aj html formáty, ktoré
v iných štátoch (ako máme informácie od kolegov zo zahraničia) robia
problém. V rámci internetu monitorujeme cca 400 slovenských domén
a subdomén (kopírujeme v princípe monitoring iab) a zo sociálnych sietí
YouTube. Bannery (display a video) sú oceňované na základe cenníkových cien. YouTube po dohode s mediálnymi agentúrami neoceňujeme, keďže tam je model trošku komplikovanejší. Každá agentúra si
vie za seba dosadiť priemernú cenu nákupu na YouTube. V oceňovaní
zohľadňujeme aj self-promo, ktoré podobne ako v televízii je oceňované
nulou. Zachytávame reklamu z desiatok advertisingových systémov
používaných väčšinou slovenských médií. Monitorujeme všetky formáty
statickej aj video reklamy. Pokiaľ ide o video reklamu, tak monitorujeme instream aj outstream a tiež preroll-midroll. Monitorujeme tiež
reklamu umiestnenú naprieč celým webom. Monitorujem AF aj BF, teda
nad aj pod zlomom titulnej stránky. Reklama však musí byť načítaná.
Reklamu z podstránok nesťahujeme, pokiaľ ju používateľ nevidí, a teda
nepreklikne na ňu.

Výdavky do reklamy 2019
0,2%
0,0%
2,4%

INSTORE

3%
3,8%
4,1%

KINÁ
NOVINY
OUTDOOR
ČASOPISY

82,9%

INTERNET*
RÁDIO
TV

Zdroj: Kantar
*Výdavky do internetu pokrývajú len výdavky do display reklamy, na desktopoch a bez
sociálnych sietí

O monitoringu výdavkov na reklamu
Reklama monitorovaná spoločnosťou Kantar Slovakia, ktorá vystupuje
v médiách pod značkou KANTAR, je oceňovaná podľa oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne bartery, bonusy, zľavy a agentúrne provízie.
V televíziách (Jednotka, Dvojka, JOJ, Plus, WAU, Prima Plus, Markíza,
Doma, Dajto, Nova International a TA3) sa monitorujú sponzorské
odkazy, reklama zaradená do reklamných blokov a komerčné odkazy
vysielané mimo reklamných blokov. Údaje o reklame vysielanej na
staniciach RiK (v súčasnosti JOJKO od 1. 1. 2020) a AMC Group (Minimax,
Spektrum, AMC / Film+ od 1. 4. 2019) sú spracované z prevzatých podkladov na úrovni jednotlivých odvysielaných spotov. Hovoríme tomu
deklaratívne dáta.
Na rozhlasových staniciach (Slovensko 1, Rádio Expres, Europa2, FUN
rádio, Rádio Vlna, Rádio Jemné) sa monitorujú senzoricky sponzorské
odkazy a reklama zaradená do reklamných blokov. Údaje o reklame sú
spracované deklaratívne z Rádia_FM, Regina BA, Regina BB, Regina KE,
Devín, Patria.
Monitoring tlače zahŕňa viac ako 130 novín a časopisov. Údaje o vonkajšej reklame sú prevzaté od spoločností: Bigmedia, euroAWK, Gryf, Imagewell, ISPA, JCDecaux, Mobilboard, Nubium. V roku 2019 sa monitoring
rozšíril o monitoring indoor reklamy, dáta máme od spoločnosti Qex.
Údaje o kinoreklame sú prevzaté od spoločností Cinema City Slovakia
a Continental Film.
Internet: na webových stránkach sa monitoruje display inzercia
(bannery aj video). Celkovo sa monitoruje cca 400 slovenských domén
a subdomén. Zo sociálnych sietí monitorujeme YouTube. Ten po dohode
s mediálnymi agentúrami neoceňujeme vzhľadom na komplikovanosť
oceňovania.

TOP 20 zadávateľov podľa výdavkov na reklamu
V médiách v roku 2018

		
ČASOPISY
INSTORE
1
LIDL SR
4 215 466 € 			
2
KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1 045 277 € 		
3
SLOVAK TELEKOM
402 155 € 			
4
ORANGE SLOVENSKO
297 853 € 		
5
FERRERO ČESKÁ					
6
ALZA
846 710 € 			
7
TESCO STORES SR
261 778 € 			
9
PROCTER & GAMBLE SR
102 900 € 			
8
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
41 180 €
39 078 €
10
COOP JEDNOTA SLOVENSKO
291 034 € 			
11
POŠTOVÁ BANKA
182 341 €
5 970 €
13
NESTLÉ SLOVENSKO
318 712 €
3 980 €
12
O2 SLOVAKIA
292 880 € 		
14
BILLA
160 870 €
5 158 €
15
HENKEL SR
269 829 € 			
16
GLAXOSMITHKLINE
5 900 € 			
17
PRIMA BANKA SLOVENSKO
80 164 € 			
18
INTERNET MALL SLOVAKIA
10 600 € 				
19
RECKITT BENCKISER							
20
TIPOS
212 100 € 			
Zdroj: Kantar
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Čo sa týka zverejňovania údajov výdavkov do internetu: Považujeme za postačujúce, aby výdavky do internetu zverejňoval len jeden subjekt. V tomto prípade je
to IAB. Výdavky do všetkých mediatypov ako TV, rádio,
printy, outdoor, kino sú nadhodnotené oproti reálnym
cenám, keďže monitorujeme na základe cenníkových
cien, teda aj do internetu. Monitoring v cenníkových
cenách je celosvetový štandard. Preto je fajn, ak výdavky za internet ponúka jeden subjekt, a to taký, ktorého
údaje sa čo najviac blížia k realite, teda podľa deklarácií. Naše meranie je založené na inej
metodike, na základe online panelu
respondentov. Monitoring reklamy
na internete je veľmi cenný z hľadiska
Sektor
detailu na segment, značky či médiá,
Total
medziročné porovnanie segmentov
1
OBCHOD
a pod. A v neposlednom rade je
2
VYDAVATEĽSTVÁ, MASMÉDIA
dôležitý z hľadiska monitoringu inter3
BANKY, POISŤOVNE, FINANCNÉ SLUŽBY
netových kreatív, ako ktorá značka
4
MOTORIZMUS
komunikuje. Napriek tomu uvediem,
6
HRAČKY, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS
že v roku 2019 sme vylepšili našu
7
TELEKOMUNIKÁCIE
metodiku oceňovania aj neštandard8
TEXTIL, ODEVY
ných formátov, oceňovanie self-pro9
NÁBYTOK A ZARIADENIE
ma, prebieha neustála kontrola
10
SLUŽBY
advertisingových systémov a pod.
11
LIEKY, LIEČIVÁ
V roku 2020 máme dáta už obohatené
12
POČÍTAČOVÁ A KANCELÁRSKA TECHNIKA
o mobilné kreatívy pomocou bota.
13
ELEKTRONIKA, AUDIO, VIDEO
14
HYGIENA, STAROSTLIVOSŤ O KRÁSU
15
CESTOVANIE, TURIZMUS

Tatiana Böhmerová

Head of Ad Intelligence, kantar

Výdavky do internetu podľa sektorov
2019
96 857 182 €
16 512 556 €
10 141 641 €
10 111 796 €
8 779 503 €
6 896 907 €
5 381 429 €
4 919 866 €
3 357 430 €
2 668 137 €
2 332 476 €
2 178 675 €
2 156 411 €
1 906 930 €
1 535 750 €

2018
72 004 554 €
5 766 474 €
7 732 846 €
8 606 086 €
6 454 958 €
6 279 988 €
9 539 237 €
4 136 163 €
2 931 136 €
4 699 903 €
1 699 869 €
513 093 €
895 937 €
1 536 977 €
1 089 491 €

18/19 (%)
35%
186%
31%
17%
36%
10%
-44%
19%
15%
-43%
37%
325%
141%
24%
41%

Zdroj: Kantar

Najväčším zadávateľom reklamy bol v roku 2019 obchodný reťazec Lidl, ktorý medziročne zvýšil výdavky o 127 percent. Na druhej priečke vo výške
investícií do reklamy je Kaufland, ktorého výdavky vzrástli o 144 percent a top trojku uzatvára Slovak Telekom, ktorý oproti minulému roku prepadol
o jednu priečku, ale jeho výdavky v porovnaní s minulým rokom stúpli o 93 percent. Vlaňajšia trojka Orange padla na štvrtú priečky, jej výdavky na
reklamu vzrástli o 109 percent.

KINÁ
NOVINY
OUTDOOR
RÁDIO
			
9 833 264 €
1 210 739 €
2 440 393 €
149 685 €
2 095 051 €
1 346 754 €
1 973 856 €
			
455 717 €
194 556 € 		
209 530 €
290 990 €
532 109 €
150 531 €
					
74 949 € 		
			
1 422 410 €
1 216 850 €
1 183 833 €
			
483 378 €
112 717 €
953 759 €
			
3 000 €
36 063 € 		
526 685 €
35 549 €
150 276 €
178 054 €
			
756 309 €
1 440 €
1 067 021 €
246 355 €
280 304 €
241 534 €
229 359 €
107 726 €
6 523 €
239 118 € 		
111 266 €
376 837 €
537 319 €
665 199 €
180 704 €
329 153 €
399 358 €
676 901 €
			
5 900 €
12 509 € 		
			
6 500 €
54 218 € 		
			
449 918 €
584 701 €
5 919 145 €
				
40 990 €
959 773 €
							
			
1 331 825 € 		
681 699 €

TV
73 330 326 €
65 056 098 €
59 392 707 €
55 242 815 €
56 551 695 €
47 085 396 €
47 142 366 €
48 009 948 €
46 618 696 €
41 204 387 €
39 900 138 €
37 470 403 €
35 602 453 €
35 330 844 €
35 570 529 €
35 184 278 €
25 750 051 €
28 991 048 €
28 440 398 €
25 723 986 €

2019
91 030 188 €
71 666 721 €
60 445 135 €
56 723 828 €
56 626 644 €
51 755 199 €
48 953 998 €
48 151 911 €
47 589 518 €
43 320 191 €
41 086 001 €
38 146 462 €
37 585 954 €
37 082 988 €
35 858 767 €
35 250 896 €
32 783 979 €
30 002 411 €
28 440 398 €
27 949 610 €

2018
71 636 878 €
49 597 566 €
64 805 936 €
52 212 486 €
50 996 184 €
39 265 680 €
43 167 074 €
46 050 996 €
37 936 634 €
36 153 668 €
34 996 833 €
32 259 275 €
35 997 621 €
29 660 561 €
26 260 477 €
39 620 203 €
42 980 408 €
15 102 612 €
29 047 454 €
22 461 123 €

18/19 (%)
127%
144%
93%
109%
111%
132%
113%
105%
125%
120%
117%
118%
104%
125%
137%
89%
76%
199%
98%
124%
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anketa

Tlak na znižovanie cien, rýchlosť
aj personalizácia
Zástupcovia agentúr sumarizujú,
čo sa udialo v roku 2019
a vyzdvihujú výrazné podnety
a situácie zo svojho segmentu.

Daniel Bradáč

Managing Partner Generations
Branding Agency

Dušan Viszt

CEO ZenithMedia

Najzásadnejšou udalosťou roka 2019 je
určite predaj spoločnosti CME vrátane
slovenskej Markíza Group. Z hľadiska
marketingovej komunikácie považujeme
za zásadnú aktivitu roku 2019 najmä novú
cestu filozofie paušálov, ktorú predstavila
O2. A v neposlednom rade z hľadiska komunikačného považujeme za dôležité aj
to, že čoraz viac spoločností na Slovensku
hľadá nie účelové, ale strategické napojenie komunikácie spoločenskej zodpovednosti firmy na DNA vlastnej značky.
A na záver – zvolenie Zuzany Čaputovej za
prezidentku a samočistiaci efekt komunikácie Threema. To bude mať veľký vplyv
na spoločnosť a aj správanie ľudí a firiem
na Slovensku. V to veľmi dúfame.

Rastislav Bahurinský
CEO THIS IS LOCCO

Medzi najzaujímavejšie momenty patrí
výrazný vzostup aplikácie TikTok. Pozitívne vnímam aj neustály progres existujúcich sociálnych sieti, napríklad Instagram
umožnil nákup priamo v aplikácii. Klienti
sa začali prísnejšie pozerať na efektivitu
vynaložených financií do onlinu a začal
sa veľký tlak na personalizáciu. Svoju
pozíciu si v tomto roku opäť o niečo viac
upevnil Influencer marketing.
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Náš segment budovania značiek bolo
v uplynulých mesiacoch naozaj zaujímavé
sledovať. Skúsení marketéri a lídri, ktorí
budujú silné značky a vedia, že je to dlhodobá záležitosť, veľmi presne vedeli, ako
sa zachovať v kríze a vyšli z nej ako lepšie,
silnejšie značky. Ostatní, ktorí viac skúšajú a menej vedia, akú značku vlastne
riadia, prestali komunikovať alebo skúšali
ďalej. Pre nás sa len potvrdilo, že keď
presne viete, akú značku chcete vybudovať, z cesty nezídete ani v kríze.
Druhá zaujímavá skutočnosť je, že do
popredia (tam, kam patria) sa dostali
firemná kultúra a employer branding.
Hovoríme, že moment pravdy employer
brandingu je práve teraz, keď firmy čelia
prepúšťaniu, čím sa mení firemná kultúra. Zmeny opäť zvládne len skúsený líder,
a preto firmy, ktoré sa doteraz budovaniu
značky v internom prostredí nevenovali,
majú horšiu pozíciu a už naozaj nemajú
na čo čakať.

Neustály progres
sociálnych sietí a veľký
tlak na personalizáciu.
Aj rok 2019 sa v oblasti prieskumu trhu
niesol v znamení trendov z posledných
rokov, a to najmä v tlaku na doručovanie
zmysluplných informácií a odporúčaní,
ktoré nemusia nutne vychádzať z nami
získaných a vyhodnotených primárnych
dát. Práve schopnosť prepojenia rôznych
zdrojov dát, práce so sekundárnymi
zdrojmi a analýzy tzv. veľkých dát sa stáva kľúčovou kompetenciou výskumných
agentúr. Rok 2019 z môjho pohľadu
nepriniesol zásadný zlom, ale toho sme
sa dočkali hneď o rok neskôr.

Jakub Hankovský

Managing Director Ipsos

Veľmi rád by som zrekapituloval, čo
všetko rok 2019 priniesol, no vo svetle aktuálnych okolností a zmien sa na to ťažšie
spomína. Veľmi pozitívne však hodnotím
vznik súťaže DAR pod záštitou Marketers
s garantom ADMA. Nám v Elite sa v roku
2019 darilo výnimočne a rok 2020 mal byť
najlepší v histórii. Nateraz sa snažíme,
aby sme sa k výsledkom z 2019 minimálne
priblížili.

Marián Hlinka

Client Service Director
Elite Solutions

S odstupom času hodnotím rok 2019
na jednej strane ako veľmi úspešný, no
na druhej strane bolo možné vnímať aj
signály prehrievania trhu. Trh strácal
pokoru, resp. na ňu absolútne zabúdal.
Súčasnosť nám nastavuje zrkadlo nášho
fungovania a vnímania.
V rámci najdôležitejších udalostí zo strany CREATIVE PRO group, vnímam rok 2019
ako obdobie, ktoré definitívne pomohlo
stabilizovaniu celej našej skupiny, ako aj
samostatnosti každej z našich pobočiek.

Štefan Kozák

Do popredia sa dostala
firemná kultúra
a employer branding.

Managing Director CREATIVE PRO

Minulý rok bol v oblasti eventov bez
zásadných posunov, o to viac, keď sa naň
pozeráme aktuálnou koronaoptikou.
Pokračoval trend tlaku na znižovanie cien
pri zachovaní kvality a profesionality.

Soňa Strausz Princová

Senior Key Account Monarch

Na jednej strane bol rok 2019 rokom, keď
sme v praxi videli kreatívne prepájanie
eventov so sociálnymi sieťami a s digitálnymi technológiami, ako aj ich nový
ekologický rozmer a výrazné zameranie na emócie – to nás teší a sme radi,
že máme klientov, ktorí nám v týchto
veciach veria, lebo sme presvedčení, že to
posúva nielen ich značku ale aj segment
dopredu. Na druhej strane sa naďalej
snažili popasovať s tlakom na ceny, so
stále nedostatočne transparentnými
tendrami či zadaniami, ktoré spadajú pod
§ 65 v zákone o DPH. Tieto veci, bohužiaľ,
segment stále výrazne ovplyvňujú.

Považujeme za dôležité,
že čoraz viac spoločností
na Slovensku hľadá
nie účelové, ale
strategické napojenie
komunikácie spoločenskej
zodpovednosti firmy na
DNA vlastnej značky.

Z dlhodobého hľadiska rok 2019 nebude
zásadne vyčnievať. V roku 2019 pokračovali trendy viditeľné aj v minulosti – tlak
na rýchlosť (z čoho pramenil ďalší posun
do onlinu), a praktické použitie výsledkov
– ich implementácia pre biznis klienta
a jeho správne rozhodnutia. K týmto
dvom atribútom treba pripočítať aj tlak
na cenu, ale to je faktor, ktorý je typický
nielen pre prieskum trhu. V roku 2019
došlo k presunom niektorých veľkých
klientov medzi agentúrami. V našom
internom 2muse diskurze bol pre nás rok
2019 významný ešte vo dvoch veciach:
Pokračovanie v implementácii smerovania a vízie agentúry – prieskum sa
snažíme robiť naďalej sofistikovane,
prezentovať ho však jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Darilo sa nám
prinášať praktické uplatnenie a smerovať
klientov k správnemu rozhodnutiu. Zároveň sme ďalej skúšali rôzne technologické
inovácie, biometriu, pri analýze dát sofistikované štatistické metódy, špeciálne
vyvíjané IT riešenia a umelú inteligenciu
pri opytovaní.
Druhou významnou udalosťou v 2muse
boli nové priestory, do ktorých sme sa
v roku 2019 presťahovali, a ktoré priniesli
väčší komfort pre zamestnancov, ale aj
klientov, a ktorými chceme výrazne podporiť kreativitu ľudí.

Michal Vyšinský

Managing Director 2muse

Alexandra Kubizniaková
Account Director Leopard
Production

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Martin Slosiarik

riaditeľ FOCUS Centrum pre
sociálnu a marketingovú analýzu

Václav Hřích

výkonný riaditeľ AKO
Prezidentské voľby, parlamentné voľby
a prieskumy s tým súvisiace. Téma realizácie prieskumov a ich zverejňovania
sa stala v predvolebnej kampani aj politickou témou. Zažili sme v histórii SR asi
najsilnejšiu snahu zasiahnuť do slobody
realizovať volebné prieskumy, pričom sa
táto snaha z roviny akademických debát
dostala až do roviny zákona zakazujúceho zverejňovanie výsledkov prieskumov
preferencií 50 dní pred voľbami, ktorého
účinnosť na podnet prezidentky SR pozastavil až Ústavný súd SR. Táto udalosť
priniesla aj veľmi silnú reakciu zo strany
verejnosti, ktorá sa prieskumov zastala
a vznikla spontánna aktivita 50dni.sk,
prostredníctvom ktorej sa obyvatelia
Slovenska postavili novej legislatíve na
odpor a obišli ju.

V mojom ponímaní je to negatívna udalosť. Konkrétne v segmente, v ktorom FOCUS pôsobí od svojho vzniku v roku 1991,
teda oblasť výskumu verejnej mienky, to
bola snaha časti decíznej sféry zaviesť
počas predvolebnej kampane informačnú
nerovnováhu medzi voličov a politické
strany prostredníctvom 50-dňového
moratória.

Schopnosť prepojenia rôznych
zdrojov dát, práce so sekundárnymi
zdrojmi a analýzy tzv. veľkých dát
sa stávajú kľúčovou kompetenciou
výskumných agentúr.

Soňa Lexmanová
Managing Director
SKPR STRATEGIES

Michaela Benedigová

Managing Director & Partner
SEESAME Communication Experts
Rok 2019 bol poznačený silnou politickou
dynamikou, ktorá zasiahla aj súkromnú
sféru. Mnohé značky, najmä lídri v sektoroch a významní zamestnávatelia, museli
v zápase o lepšiu krajinu zaujať postoj
a nezostať neutrálni. Rozhodnutie viacerých značiek zapojiť sa do spoločenského
diskurzu hodnotím pozitívne a považujem ho za veľmi prínosné. Lídri firiem sú
pre mnohých svojich zamestnancov aj
zákazníkov vzorom a som presvedčená,
že z toho môže pozitívne ťažiť celá spoločnosť. A napokon to môže pomôcť aj
trhovej pozícii samotných značiek.
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V uplynulom roku sme ako brandža prešli
viacerými nevyhnutnými zmenami. Stali
sme sa terčom obvinení zo zneužívania
falošných diskutérov na účely PR a doslova manipulácie reputácie značiek. Proti
tomuto fenoménu sme sa jasne vyhranili
a prijali opatrenia na očistenie nášho
segmentu. Ukázalo sa, že dobre nastavená transparentná komunikácia s férovými pravidlami súťaže musí mať v našej
spoločnosti svoje miesto.

Michal Svarinský

Managing Director
INSTITUTE OF PROMOTION
Rok 2019 bol pre nás stabilným rokom,
rástli nám tržby a pribúdali klienti, ale aj
v kontexte aktuálneho vývoja sa pozeráme skôr na to, čo bude, ako na to, čo bolo.

MS200365/03

Zažili sme v histórii SR asi
najsilnejšiu snahu zasiahnuť
do slobody realizovať volebné
prieskumy. – túto prosím použiť

NAŠE PLOCHY,
VAŠE ÚSPECHY

www.nubium.sk
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Online, budgety a prieskumy
Pandémia veľa zmenila. Čo sa spred koronakrízy už nevráti a čo z tohto obdobia
zostane alebo sa stane štandardom? Prečítajte si názory odborníkov.

Rastislav Bahurinský
CEO THIS IS LOCCO

Tak ako v 2019 sa začal veľký focus na
efektivitu vynaložených prostriedkov do
onlinu, tak koronakríza nám to ešte viac
potvrdila. Ukázala nám silu a efektivitu
dobre nastavenej online komunikácie.
Štandardom by sa teda mala stať potreba
mať veľmi dobre a odborne nastavenú
online komunikáciu.

Daniel Bradáč

Managing Partner Generations
Branding Agency
Byť súčasťou online revolúcie v priamom prenose bola a je pre nás všetkých
historická chvíľa a bude len pokračovať.
Nevráti sa určite fungovanie office, ako
sme zvyknutí, a firmy budú fungovať
v optimalizovanom režime, čo znamená
aj menšie priestory, aj menej ľudí, viac
onlinu. Kto ešte nediverzifikoval svoj obchod aj do onlinu, tiež mešká vlnu, ktorú
dobehnúť bude drahé. Štandardné tiež
bude, že budeme pripravení rýchlo reagovať, diverzifikovať, byť kreatívni, postarať
sa. Rozhodne koronakríza nie je za nami,
nové príležitosti sa stále vynárajú. Každá
zorganizovaná firma bude mať krízový
manuál pre rôzne situácie.

Rezignácia zadávateľov na kvalitu
a validitu metodológie prieskumov,
zrejme pre cenu.
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Výrazný posun digitálu. Pochopenie nevyhnutnosti online komunikácie, posilnenie
e-commerce. A, samozrejme, uvedomenie si potreby hodnotovej komunikácie
značiek.

Linda Bezáková

Head Of Content Omnicom
Media Group

V médiách sa začali publikovať
prieskumy verejnej mienky, ktoré
mali neprijateľne malé vzorky,
ktoré realizovali v online prostredí
sociálnych sietí samotné médiá
alebo samotní klienti.

Pandémia nám v mnohom otvorila oči,
osobne ju považujem za adaptačnú
univerzitu môjho eventového a biznisového života. Minulosť nechcem vrátiť, len
si z nej s celým tímom snažíme zobrať to
pozitívne, čo nás naučila. Nezabúdame
na naše „pre-COVID-19“ event & live
comm zručnosti, no pozorne sledujeme
a vnímame správanie trhu, pozeráme
sa do budúcnosti a vytvárame nové
cesty – produkčné, virtuálne, digitálne či
hybridné riešenia.

Štefan Kozák

Managing Director CREATIVE PRO

Soňa Lexmanová

Michal Vyšinský

Managing Director SKPR STRATEGIES

Managing Director 2muse
Pandémia veľa zmenila, myslím si však,
že najmä krátkodobo. Zatiaľ je predčasné hovoriť, čo sa vráti a čo už nie.
Jednoznačne však možno pozorovať
neistotu, ktorú pandémia medzi ľudí aj
firmy vniesla. Závisí od sektora, kategórie
a časového horizontu, ako sa na zmenu
pozrieme. V najbližšom čase sa určite
nevráti dlhodobé plánovanie aktivít ľudí
a čiastočne aj mnohých firiem, kde bude
snaha šetriť, a tak zmierňovať neistotu.
Dobrý a správne nastavený prieskum
však môže pomôcť pochopiť aj predpokladané budúce správanie ľudí a firmám
môže pomôcť zmierniť negatívne dosahy
– preto si myslíme, že v sektore dobrého
prieskumu môže nastať aj rast.

Michaela Benedigová

Managing Director & Partner
SEESAME Communication Experts
Novým štandardom sa stanú vyššie
nároky zákazníkov na značky. Už počas
koronakrízy zákazníci očakávali, že značky uprednostnia spoločenský prospech
pred vlastným profitom. Ukázalo sa, že
rovnako na počínanie značiek nahliadajú
zamestnanci, ktorí ich za to odmenia
priazňou a väčšou dôverou.

V prvom rade si myslím, že na to, aby
bolo možné na túto otázku kvalifikovanejšie odpovedať, je potrebný určitý
časový odstup. Ešte stále sme takpovediac v epicentre koronakrízy, takže pri
vyslovení akýchkoľvek predpokladov
podliehame aktuálnej situácii. V každom
prípade to minimálne vedie k premýšľaniu o možnostiach využitia kombinácie
rôznych metodológií zberu údajov pre
rôzne segmenty populácie, respektíve využitia takých zdrojov dát, ktoré pôvodne
neboli vytvorené na výskumné účely, ale
disponujú obrovskou databázou názorov
a postojov (napr. sociálne siete).

Martin Slosiarik

riaditeľ FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu

Komunikácia nebola nikdy dôležitejšia
ako počas koronakrízy. Nastavila zrkadlo
procesom a celkovo dobe, akú žijeme.
Zastihla nás nepripravených. Kreatívny
priemysel zažil doslova šok. Prepady
tržieb, zatváranie biznisov či redukcie
pracovných miest sa stali zo dňa na deň
nevyhnutnou témou na diskusiu. Dôsledky pandémie a infodémie nás naučili
rýchlo sa rozhodovať, používať kolaboratívne nástroje na komunikáciu, dôverovať
ľuďom na home officeoch a efektívne pracovať na veciach odkiaľkoľvek. Digitálne
zručnosti sa stali nevyhnutnou potrebou
našej spoločnosti – vzdelávania, komunikácie, celého fungovania štátu.

Alexandra Kubizniaková
Account Director Leopard
Production

Určite nové opatrenia týkajúce sa zdravia
a bezpečnosti, tie sa stanú štandardom.
Sami sme zvedaví, ako sa nám z dlhodobejšieho hľadiska osvedčia jednotlivé
opatrenia, ako napr. šachovnicové sedenie či povinný priestor a odstup medzi
hosťami na evente a aké ďalšie nám prax
prinesie. Uvidíme aj to, ako na ne budú
klienti a hostia na eventoch reagovať, keďže opatrenia budú už povinnou jazdou,
čo je v tejto situácii normálne. Myslím,
že nás čaká v najbližšom období aj úloha
vymyslieť, ako opatrenie prakticky
a kreatívne prepojiť s eventom tak, aby
sa hostia cítili bezpečne, reálne v bezpečí
boli, ale aby zároveň mali z eventu dobrý
a pozitívny pocit – ja by som to prirovnala
ku kontrole na letisku, prehliadkou musíte prejsť (a dnes ju jednoducho berieme
ako niečo normálne), ale keď ju absolvujete, mentálne sa okamžite „prepnete“
a tešíte sa, že letíte napr. na dovolenku.
Zároveň bude veľmi dôležité, aby všetky
agentúry chápali svoju úlohu, pretože
klienti si už dávno nevyberajú agentúry
len podľa kvality služieb a zázemia, ale
práve na základe najnižšieho rozpočtu,
čo značne potláča mieru zodpovednosti, ktorá je momentálne veľmi dôležitá,
a stačí, aby jedna agentúra nemala zodpovedné nastavenie a môže na to doplatiť
celý segment.
www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Nevráti sa pocit pokoja a toho, že sa nič
nemôže stať. Nevrátia sa budgety. Aspoň
nie tak skoro. Viac-menej každý klient
„sekal“, často ako prvé z marketingových
budgetov. A keď sme sa pred COVID-19
tešili z rozmachu, teraz sa musíme prispôsobiť a využívať prostriedky viac efektívne ako efektne. A toto nebude otázka leta
ani pár mesiacov. Na druhej strane verím,
že z pozitív zostane ochota pomáhať si
navzájom a kopa dobročinných projektov.

Václav Hřích

výkonný riaditeľ AKO

Počas koronakrízy nebolo možné realizovať zber dát F2F prostredníctvom
anketárov, po koronaepidémii sa to
zrejme už nevráti v takom rozsahu, ako to
bolo pred ňou. Značná časť rozbehnutých
prieskumov bola pozastavená, presunutá
na neskôr alebo zrušená – najmä v segmente B2B.
Osobné prezentácie výsledkov prieskumov u klienta sa buď úplne zrušili,
alebo sa konali cez videokonferencie (čo
nie vždy bola adekvátna náhrada), po
koronakríze sa to tiež pravdepodobne už
nevráti do pôvodných zvyklostí osobných
prezentácií.
Počet zadaní na marketingové prieskumy
a prieskumy verejnej mienky sa nezredukoval úplne, ale vznikol enormný tlak
na extrémne zníženie ceny (vyskytli sa
až požiadavky na realizáciu prieskumu
úplne zadarmo). Je to zrejme dôsledok
redukcie, resp. zníženia marketingových
rozpočtov u klientov. Tlak na zníženie
cien mal za následok, že klienti presúvali
metódu zberu dát do online prostredia,
čo však nie je vhodné pre každú tému,
ani pre každú cieľovku. Aj kvalitatívne
prieskumy (focus group, InDepth) sa
presúvali do online prostredia.
Vypozorovali sme určitú rezignáciu zadávateľov na kvalitu a validitu metodológie
prieskumov, zrejme pre cenu, zároveň sa
v médiách začali publikovať prieskumy
verejnej mienky (najmä k témam koronavírusu), ktoré mali neprijateľne malé
vzorky, ktoré realizovali v online prostredí sociálnych sietí samotné médiá alebo
samotní klienti.
Počas koronakrízy bol vývoj udalostí
v reálnom živote taký rýchly, že výsledky
niektorých prieskumov (najmä verejnej
mienky) boli hneď vo chvíli ich ukončenia
už neaktuálne.

Marián Hlinka

Client Service Director Elite
Solutions

Michal Svarinský

Managing Director INSTITUTE
OF PROMOTION

Nevrátia sa budgety.

Soňa Strausz

Princová, Senior Key Account
Monarch
Ostane chuť stretávať sa, túžba po vzájomnom kontakte. Nevráti sa bezstarostnosť.
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Počas prvých mesiacov pandémie sme
videli masívny presun ľudí a ich aktivít do
online prostredia – či už išlo o vzdelávanie, nakupovanie, online mítingy a eventy. No ľudia sú jednoducho sociálne tvory
a stále sa budú chcieť stretávať, socializovať a online svet im túto potrebu dokáže
naplniť len čiastočne – už teraz pociťujeme prirodzenú snahu ľudí vrátiť svoj
sociálny život opäť do fyzického sveta.

Jakub Hankovský

Managing Director Ipsos
Ako riaditeľ jednej z najväčších globálnych výskumných agentúr by som mohol
na túto tému dlho diskutovať, a to v širšom kontexte, keďže práve tieto otázky
si kladieme všetci a našťastie k nim
už dnes existuje množstvo užitočných
dát a zistení. U nás a v našom odbore
sa zmeny udiali v dvoch oblastiach. Po
mesiacoch práce z domu neočakávam,
že sa vrátime do identického pracovného
režimu. Vytvorili sme lepšie podmienky
na prácu z domu (posilnenie vzdialeného
prístupu, systém online porád a pod.)
a tá bude podľa môjho názoru častejšie
využívaná než doteraz. Rovnako sa v niektorých prípadoch zmenil obsah aj forma
prieskumov, ktoré pre našich klientov
realizujeme. Na stole sú iné otázky, na
ktoré hľadáme odpovede, a skokovo sa
posilnil podiel prieskumov, ktorých zber
dát realizujeme online (a to aj v prípade
kvalitatívneho prieskumu.

komunikácia v čase pandémie

Petronela Ševčíková
petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk

Namiesto výstavy do onlinu
Mercedes-Benz ako prvá automobilka na
Slovensku premenila výzvy karantény
súvisiacej s ochorením COVID-19 na
šancu vytvoriť niečo nové. Plánované
fyzické predstavenia vozidiel na
zrušenom bratislavskom autosalóne
v priebehu pár dní úspešne preniesla
do virtuálneho sveta. Vznikol projekt
#hviezdynazivo, za ktorým stála šéfka
marketingu v Mercedes-Benz Ingrid
Drozd Janečková so svojím tímom.
„Po zrušení bratislavského autosalónu sme hľadali priestor, ako fanúšikom a zákazníkom predstaviť novinky Mercedes-Benz bezpečnou a modernou formou,“
približuje situáciu, keď vznikal projekt #hviezdynazivo šéfka marketingu v Mercedes-Benz Ingrid Drozd Janečková. „Chceli sme nájsť spôsob, ako sa osobne
spojiť s našou fanúšikovskou základňou a nerobiť to iba anonymne alebo iba
štandardne publikovať fotky a videá,“ vysvetľuje Drozd Janečková. Nový formát
predstavení prostredníctvom živých prenosov #hviezdynazivo bol, samozrejme,
pre značku Mercedes nové teritórium, zároveň však jasnou voľbou.

Aký bol cieľ projektu

Cieľom celého projektu bolo v prvom rade predstaviť nové produkty bezpečným
a bezkontaktným spôsobom. Počas karantény spoločnosť dodržiavala oficiálne
nariadenia a zároveň prinášala fanúšikom aktuálne novinky, ktoré postupne
vítala na trhu.
Prvý živý prenos #hviezdynazivo sa uskutočnil 21. apríla, po ňom nasledovali týždenné živé vysielania až do 19. mája. Od uvoľnenia opatrení sa zmenila periodicita vysielaní na mesačnú. „Využili sme naše skúsenosti získané z prvých epizód
a prispôsobili sme im živý prenos v novom formáte, ktorý sme prvýkrát odvysielali 23. júna,“ hovorí o časovom nastavení projektu Ingrid Drozd Janečková.

Spolupráca s influencermi

V živých prenosoch značka doteraz využila spoluprácu s troma ambasádormi, so
všetkým dobre známym Sajfom, s motoristickým influencerom Drahom Piokom

Ingrid Drozd Janečková, šéfka marketingu v Mercedes-Benz

a renomovaným motoristickým novinárom a odborníkom Majom Bónom. Všetkých troch sprevádzal Peter Krajčí zo spoločnosti Mercedes-Benz, ktorý zároveň
počas prenosu odpovedal naživo na otázky fanúšikov.

Prínos pre značku

Projekt #hviezdynazivo vznikol v krátkom časovom období a agilným spôsobom.
„Pandémia COVID-19 nám ukázala, čo sa môže dosiahnuť s podporou každého – s nasadením kolegov prevažne z in house prostredia, so srdcom, s chuťou
plávať proti prúdu a učiť sa nové veci,“ hovorí Ingrid Drozd Janečková. Zároveň
bol projekt #hviezdynazivo pre značku vynikajúcou príležitosťou, ako spojiť tím
ešte viac než kedykoľvek predtým. „Výrazne sme dokázali zvýšiť povedomie
o značke Mercedes-Benz a o našich nových modeloch prostredníctvom živých
prenosov. Nezostali sme len pri povedomí – získali sme skutočné predajné
príležitosti v čase, keď boli naše showroomy zatvorené,“ ráta úspechy projektu
šéfka marketingu.

Výzva do budúcnosti

Vďaka živým prenosom na Facebooku tím v Mercedese ukázal, že Mercedes-Benz
Slovakia naďalej udáva trendy. „Dokážeme prostredníctvom živých prenosov
osloviť progresívne publikum. Spojením s influencermi sme naše produkty predstavili tak, ako to neurobila ešte žiadna iná automobilka na Slovensku,“ dodáva
Janečková. Aj preto budú v projekte #hviezdynazivo pokračovať. Už teraz plánujú ďalšie prenosy. Na základe získaných znalostí z posledných mesiacov urobia
všetko pre to, aby v nadchádzajúcich mesiacoch naplnili záujmy fanúšikov
Mercedesu na Slovensku.
www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikacii
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Od zodpovednosti k novému normálu
Príchod koronakrízy sa v komunikácii
značiek prejavil postupnými fázami.
Po lockdowne to bol šok, mnohé
značky stiahli komunikáciu, niektoré ju
prehodnocovali a prišli s jednoduchou
alternatívou. Postupne sa značky začali
vracať do nového normálu – z hľadiska
komunikácie sa začali prispôsobovať
novej situácii. Akoby sa začínal nový
rok odznova, akurát s pomalším
rozbehom, za iných podmienok.
Pripomeňme si najvýraznejšie
komunikácie tohto obdobia.

VÚB prenechala
mediálny priestor
iniciatíve Kto pomôže Slovensku

VÚB banka najskôr venovala štyri dýchacie
prístroje, a to čase,
keď bola pandémia
len na začiatku a zo
zahraničia prichádzali
negatívne správy.
Neskôr celý svoj mediálny priestor v televízii
prenechala iniciatíve
Kto pomôže Slovensku. Podľa slov kreatívneho riaditeľa Vlada Kureka
z Triadu, to bolo v okamihu, keď sa všetci ešte len zoznamovali so situáciou, marketingový tím VÚB vedený Martinou Hrivnákovou a Petrom
Stopiakom už podával pomocnú ruku iniciatíve Kto pomôže Slovensku.
„Bol to trojnásobne ukážkový strategický krok. Okrem toho, že banka
tak podporila dôležitú vec, značka zostala zmysluplne prítomná v televízii a agentúra získala čas na prípravu ďalšej komunikácie.“

O2: Dobré dáta

Spoločnosť O2 sa s kampaňou Dobré dáta rozhodla
prísť ako s reakciou na aktuálny stav na Slovensku
– odmeniť ľudí dátami za to, že trávia svoj voľný čas
doma. Na samotné odmeňovanie využili platformu,
ktorú mali v kampani už pred troma rokmi. „Vedeli
sme, že kľúčový bude timing kampane. Nemohli
sme teda čakať a vymýšľať zložitú výrobu. Mediálna
agentúra Elite Solutions kampaň plánovala komunikovať pomocou hlavného brandového spotu, piatich
influencerských spotov s výzvami a statickými formátmi na sociálnych sieťach. Influencerské spoty pôsobili
ako stories a zníženú kvalitu produkcie tak divák
jednoducho odpustil.

Slovenská sporiteľňa: #spolumamenato

Na novú situáciu zareagovala aj Slovenská sporiteľňa. Pôvodné komunikačné
plány sa odsunuli na neurčito a hneď po zavedení obmedzení sa banka rozhodla vydať hodnotnou komunikáciou značky. Iniciatívu a samotnú kampaň
#spolumamenato odštartoval v televíznom spote riaditeľ banky Peter Krutil,
ktorý sa prihovoril celému Slovensku, ale aj zamestnancom banky. Tí sa ochotne pridali k výzve a zo svojich home officeov, z prírody, ale aj zo samotných
pobočiek banky nakrútili povzbudzujúcu správu pre celé Slovensko. Následne
banka vyzvala Slovákov, aby sa s nami v krátkom videu podelili o to, ako trávia
čas doma s rodinou s hashtagom #spolumamenato. Svoje domáce videá mohli
Slováci nahrať na kampaňový web spolumamenato.sk a zapojiť sa tak do
najväčšieho spoločného klipu pre Slovensko, ktorý sa v premiére odvysielal
online – na sociálnych sieťach banky. Okrem online videa mala kampaň aj
samostatnú exekúciu v podobe imidžového televízneho spotu.
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365. bank: Reklama z vašej obývačky

Úlohou kreatívnej agentúry bolo vymyslieť kampaň na bankový účet
a odkomunikovať jeho benefity. Agentúra Wiktor Leo Burnett pri
kreatíve využila fakt, že koronavírus presadil z pracovnej stoličky na
home office aj hercov, filmárov, režisérov,
kameramanov a tisícky ďalších. „Ak sa dá
založiť účet v 365 banke z obývačky, musí
sa tam dať nakrútiť aj reklama. Využili sme
naozajstný insight, že ľudia zatvorení doma
sa už začínajú nudiť. Vyzvali sme ich preto,
aby nám pomohli natočiť spoty a zároveň
sme podporili myšlienku, aby ostali doma,“
približuje insight Dominika Múdra z agentúry
Wiktor Leo Burnett. Reklám natočených
laickou aj odbornou verejnosťou sa nakoniec
nazbieralo viac ako 70.

Slovak Telekom: T-Zostaňte doma

Agentúra MUW Saatchi & Saatchi upravila komunikáciu Telekomu podľa benefitov, ktoré operátor promptne ponúkol svojim
zákazníkov krátko po vypuknutí pandémie. Hlavný odkaz prvej
kampane, ktorej nasadenie trvalo celý apríl, bol sprevádzaný
hashtagom #zostanmevspojeni. V rámci komunikácie počas
mimoriadnej situácie Telekom zmenil aj názov svojej mobilnej
siete. Namiesto názvu „TELEKOM SK“ mali jeho zákazníci pri sieti
„T-ZOSTANTE DOMA“. V polovici mája spustil Telekom novú kampaň, ktorú odštartoval zábavnou reklamou. Kampaň, ktorú pripravila
dlhodobo spolupracujúca agentúra MUW Saatchi & Saatchi, vychádza
z insightu týchto dní – odkedy nás koronavírus zavrel doma, väčšinu
vecí robíme online. Všetky tieto aktivity si vyžadujú veľa trpezlivosti
a najmä internet, ktorý bez problémov funguje a neseká.

Zlatý Bažant v retroštýle

Jednou zo značiek, ktorá sa v čase pandémie predstavila pripravovanou reklamou, bol Zlatý Bažant 73, ktorú
prvýkrát po výmene agentúry navrhol MADE BY VACULIK.
Značka ostala verná
retru sedemdesiatych
rokov, koncept sa však
od dobových reklám
presúva k hitom. Práve toto obdobie bolo vo vtedajšom Československu typické
prerábkou zahraničných hitov, ktoré spievali domáci umelci s lokálnym textom,
čo v súčasnosti pôsobí úsmevne, ba až komicky. Na tomto insighte je postavený
nový komunikačný koncept značky.

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Flexibilita v korporácii sa dostala
na absolútne najvyššiu úroveň
bí. Flexibilita v korporácii sa dostala
na absolútne najvyššiu úroveň a na
to sme hrdí.
V externej komunikácii sme sa
sústredili na to, čo je našej značke
a kultúre ČSOB najbližšie – snažili sme sa komunikovať v súlade
s naším sloganom: „Pre Vás osobne“.
Celému portfóliu klientov sme
týždenne posielali špeciálne
newslettery s užitočnými informáciami. Obchodná sieť sa sústredila
na starostlivosť a poradenstvo bez
osobného kontaktu, počas najintenzívnejšej karantény uskutočnila vyše
64-tisíc telefonátov zameraných na
starostlivosť o našich klientov zo
všetkých segmentov. Proaktívne
sme zisťovali, čo potrebujú, s čím im môžeme pomôcť, vysvetľovali sme im možnosti elektronického bankovníctva, množstvo našich služieb sme sprístupnili
cez obsluhu prostredníctvom telefónu alebo doplnili do digitálnych kanálov.

Marketingovú
komunikáciu
z roku 2019
u mňa výrazne
prekryla
neočakávaná
koronakrízová
komunikácia.

Mária Horváthová,
riaditeľka Odboru komunikácie ČSOB
S: Ako by ste zhodnotili marketingovú komunikáciu značiek v roku 2019?
Hlavnou charakteristikou je to, že bola už veľmi dávno. Po komunikácii v hlavnom koronakrízovom období v kombinácii s dnešnou instantnou dobou je
už pre mňa pomerne zaprášenou históriou. Spomínam si však na zvyšovanie
podielu CSR relevantných odkazov, absolútne zrušenie delenia offline a online
aktivít, ako aj viditeľnú snahu o presnejšie cielenie.
S: Čo nové ste zaviedli v rámci externej či internej komunikácie počas
pandémie?
V internom prostredí bola prioritou rýchla a jasná komunikácia, boli sme zodpovední za prinášanie dostatku relevantných informácií o aktuálnej situácii. Dôraz
na úprimnosť a otvorenosť sa nám absolútne vrátil nielen v podobe pozitívnych
feedbackov od zamestnancov, ale aj v reálnom fungovaní biznisu v tomto obdo-

S: Ak by ste mali uviesť jednu prácu zo zahraničia z roku 2019, ktorá vás
nadmieru oslovila, ktorá by to bola a prečo?
Priznám sa, že marketingovú komunikáciu z roku 2019 u mňa výrazne prekryla
neočakávaná koronakrízová komunikácia, a preto by som radšej vyzdvihla
niečo priamo z nej. Počas nútenej karantény a trvania pandémie ma fascinovalo/fascinuje porovnávať český a slovenský prístup k reklamnej „koronakrízovej“
komunikácii. Na Slovensku išli značky sofistikovanejším spôsobom, priamymi
a umelecky stvárnenými posolstvami a odkazmi, skôr zameranými na „kolektívne svedomie spoločnosti“. Českí marketéri stavili na autenticitu (napr. pánov
akademikov neobratne vysvetľujúcich nosenie rúšok), ľudskosť, zdôrazňovali
starostlivosť o klientov, boli konkrétnejší a priamočiari vo výzvach. Mne osobne
to pripadalo, že mali jasnejší „brief“.

Témou bola rovnosť
S: Ako by ste zhodnotili marketingovú komunikáciu značiek v roku 2019?
Word of the year 2019 bolo vyhlásené slovo „they“, ktoré sa vo svete spája
s označením neutrálneho pohlavia. Spoločnosť sa omnoho tvrdšie začala ohradzovať proti potláčaniu práv žien, homosexuálov, menšín a tak ďalej. Myslím, že
téma „Equality“ sa niesla naprieč komunikáciou, politikou, proste spoločnosťou
ako takou. Niektoré značky, ako napríklad Nike, Gillette a ďalšie, vyjadrili svoj
postoj k tejto téme vo svojich kampaniach veľmi silno, dokonca na tejto téme
postavili svoju celoročnú komunikáciu. Nie všetkým som to však veril.
S: Čo nové ste zaviedli počas pandémie v rámci externej či internej komu-

nikácie?
V rámci pandémie sme pripravili rôzne kampane, ktoré reagovali na vzniknutú
situáciu a priniesli klientom riešenia konkrétneho problému. Ako príklad by som
uviedol image kampaň pre Dôveru – život je krásny, v ktorej poisťovňa povzbudzuje ľudí v ťažkom čase a zároveň ich vyzýva na zodpovednosť.
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Matej Králik
Creative Director applepie

Značky komunikovali odvážnejšie
Počas
pandémie
sme dočasne
modifikovali
aj claim Tatra
banky na
„Inovácie, ktoré
chránia náš
svet.“

Milada Halová,
riaditeľka odboru Brand managementu
Tatra banky a Raiffeisen banky

S: Ako by ste zhodnotili marketin-

govú komunikáciu značiek v roku
2019?
Z môjho pohľadu začali značky komunikovať odvážnejšie – odvážnejšie, čo
sa týka vizuality, odvážnejšej hudby,
odvážnejších tém, castingov, claimov
samotných značiek. Veľa značiek sa
začalo venovať spoločenským témam,
ktoré prepájajú so svojím brandom
a stratégiou, snažia sa edukovať, zlepšovať spoločnosť a búrať predsudky.

S: Čo nové ste zaviedli počas pan-

démie v rámci externej či internej
komunikácie?
Všetky plánované kampane Tatra
banky a Raiffeisen banky sme v polovici marca pozastavili a všetok mediálny
priestor sme poskytli na komunikáciu Mimoriadnych opatrení pre klientov. Primárne sme komunikovali digitálne služby a digitálne kanály, klientov sme edukovali, ako si svoje bankové potreby vedia vybaviť bezpečne z domu cez naše
inovácie a funkcionality aplikácie Tatra banky. Ľudí sme primárne v externej aj
internej komunikácii smerovali na náš web a blog venovaný praktickým tipom
práve v súvislosti s pandémiou. Publikovali sme veľa PR článkov, na diaľku sme
natočili televízny spot a v online kampani sme sa venovali témam ako digitálne
služby, bezpečnosť a unikátna služba My Doctor. Dočasne sme modifikovali aj
claim Tatra banky na „Inovácie, ktoré chránia náš svet.“

Návrat k podstate brandu a marketingu
Kaepernickom, u nás Absolut, O2 –
Nebuď pirát a zborová komunikácia
väčšiny veľkých hráčov na tému 17.
november a sloboda. Naplno sa tak
otvoril potenciál brand purpose na
Slovensku a mám pocit, že sa hneď aj
vyčerpal. Jedna z pozitívnych globálnych tém bol návrat k podstate brandu aj dlhodobej komunikácii. Zdalo
sa mi, že prišlo trochu k vytriezveniu
z niekedy zbytočne prehypovaných
digitálnych tém a hračiek. Marketéri
sa začali vracať k marketingu, čo je
veľmi fajn.

Martin Woska,
Chief Creative & Strategy Officer TRIAD
S: Ako by ste zhodnotili marketingovú komunikáciu značiek v roku 2019?
V 2019 u nás aj vo svete naďalej veľmi rezonovala reklama komerčných
značiek, ktoré pomáhajú dobrej veci. Vo svete viedla Nike s Colinom

Naplno sa
tak otvoril
potenciál
brand purpose
na Slovensku
a mám pocit,
že sa hneď aj
vyčerpal.

S: Čo nové ste zaviedli počas pandémie v rámci externej či internej komu-

nikácie?
Ako všetci na svete sme plynule prešli na zoom, vlastné postele, kuchyne,
obývačky. Pre viacero klientov sme interne poskladali krízové štáby, aby
sme vedeli pomôcť, kde sa dá. Vytvorili sme online program všetkých slovenských livestreamov, systém pre donášku jedla, ktorý sme rovno predali
inej službe. Samozrejme, nebolo všetko iba super a museli sme zaviesť aj
budgetové reštrikčné opatrenia pre obavu, čo nás ešte čaká.
www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Meníme slová
a emócie na vzťahy.
A vzťahy na úspech.

Meníme monológy na dialógy.
A dialógy na vzťahy.
Meníme informácie na vízie.
A vízie na hodnoty.
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Najvýraznejšia kampaň z roku 2019
Operátor O2 je od príchodu na trh známy svojimi spoločensky
zodpovednými aktivitami. Inak to nebolo ani v roku 2019, keď okrem
oceňovaného projektu Nebuď pirát zmenil komunikačný koncept.
potom vyhodnotila zodpovednosť
vodiča. Ak vodič jazdil celý mesiac
zodpovedne so zapnutou navigáciou
v aplikácii O2 Extra výhody, získal
mesačne 1 GB dát.
Súčasťou kampane boli aj ďalšie
sprievodné aktivity, napríklad online
videá. V hlavnej úlohe sa predstavil
známy motorista Rasťo Chvála, ktorý
ukazoval rôzne tipy na bezpečnejšie
šoférovanie. Po ukončení kampane
dalo O2 vypracovať prieskum a zistilo
si výsledky edukácie a vplyv kampane na mladých šoférov.
Na kampani spolupracovalo veľké
množstvo ľudí zložených zo Seesame
Communication Experts, z kreatívnej
agentúry Elite Solutions, z mediálnej
agentúry ZenithMedia a, samozrejme, z programátorov, ktorí stoja za
prípravou aplikácie.

Zásadný krok v offline

Začalo sa to nevinným livestreamom popri šoférovaní, ktoré ukončila
polícia. Matej Sajfa Cifra dostal za používanie mobilu za volantom pokutu.
O niekoľko dní nato, čo sa už téma šírila na sociálnej sieti Instagram a vyjadrovali sa k nej známe osobnosti, sa ku kampani prihlásila spoločnosť O2.
Projekt Nebuď pirát bol súčasťou iniciatívy Dátuj zodpovedne, ktorej cieľom
je upozorňovať a inšpirovať verejnosť používať mobilné telefóny a dáta
zodpovedným spôsobom.
O2 na problém nielen upozornilo, ale tiež prispelo k riešeniu. Aplikáciu O2
Extra výhody rozšírilo o navigáciu Sygic, ktorá je zadarmo dostupná pre
všetkých O2 zákazníkov. Okrem navigovania aplikácia sledovala aj bežné správanie vodiča za volantom. Monitorovala prekračovanie rýchlosti aj manipuláciu s telefónom prostredníctvom dotykového displeja. Podľa týchto kritérií

Aby to nezostalo iba pri aplikácii
a dobíjaní dát, O2 kampaň posunulo
aj do offline prostredia. Od februára 2019 už neobsadzuje veľké reklamné
plochy popri cestách. „Ako významný zadávateľ máme možnosť rozhodovať, ako využijeme mediálny priestor, a týmto rozhodnutím formovať nielen
samotný priestor, ale spoločnosť ako takú. Rozhodli sme preto, že v rámci
zodpovedného prístupu nebudeme umiestňovať žiadne bilbordy a bigbordy
popri rýchlostných cestách, keďže negatívne vplývajú na pozornosť vodičov
počas jazdy,“ uviedol riaditeľ marketingu Igor Tóth.

Skončil uškatec Tóno

Komunikačný koncept, ktorý v lete 2017 nahradil maňušky, sa O2 rozhodlo zmeniť v septembri minulého roka. Uškatec Tóno sa stiahol z reklamného sveta a nahradili ho dvaja roboti
s rozdielnymi osobnostnými črtami. Novými posilami v O2 tíme sa stali Luddo a Moya.
Žltý Luddo je trochu starší, omlátený model. Má za sebou totiž viac skúseností. Občas sa
mu nezadarí, občas je smutný, občas smiešny, ale stále optimista s nesmiernou chuťou
spoznávať svet ľudí. Jeho priamym protikladom je racionálna Moya. Podáva stopercentný
výkon a vyznačuje sa výraznými analytickými a praktickými črtami. Sarkazmus je jej najvyššia
a jediná úroveň emócií. Spoločne sa snažia zorientovať vo svete ľudí a prežívajú spolu množstvo
dobrodružstiev.
Za kreatívnym konceptom kampane stojí agentúra Oliver Agency Central Europe a Alien studio
pod režisérskym vedením Dana Dekana.
www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikacii
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SmartFolder, Scestná kolekcia
a Spoilerová linka
Predstavujeme marketingové aktivity,
ktoré v roku 2019 predstavila ČSOB.
ČSOB vymenila manažéra za sovu už v roku 2018. Odvtedy konštantne
pokračuje reklamami, ktorými sprevádza alebo je hlavnou hrdinkou
práve sova Ute. Popri hlavnej komunikácii benefitov a produktových
noviniek v štandardnej línii Československá obchodná banka podnikla
viacero ďalších krokov, ktorými osviežila slovenský reklamný trh.

Hypotekárny folder ako užitočná pomôcka

ČSOB sa rozhodla vyjsť z klasiky a namiesto bežných obalov na dokumenty dať svojim klientom hypotekárne zmluvy do praktického a viac
využiteľného obalu. Vznikol tak SmartFolder – prvý obal na hypotéku,
ktorý klientom pomôže so sťahovaním. Jednoduchým spôsobom si
z neho zákazníci mohli poskladať krabicu. Limitovanú edíciu obalu
banka promovala prostredníctvom online videa na sociálnych sieťach.
SmartFolder si všimli aj redaktori Adweeku, ktorí prácu pochválili a vyzdvihli vynaliezavý nápad. P
 odľa Adweeku vyzerá obal na prvý pohľad
ako nezaujímavé kancelárske príslušenstvo na odkladanie dôležitých
dokumentov. Agentúre MUW Saatchi & Saatchi sa podľa nich podarilo
prepojiť kúpu nehnuteľnosti, sťahovanie a potrebné dokumenty na
jedno miesto.

Rieky a svetové metropoly

ČSOB v roku 2019 po šiestich rokoch zmenila dizajn platobných kariet. Pri nových
vizuáloch platobných kariet s významnými európskymi riekami stavila práve na
symboliku rozvoja, bohatstva a budovania komunikácie. Tonalitou kariet chce
zdôrazniť, že je modernou bankou, pre ktorú je každý klient výnimočný, tak ako je
výnimočný a dôležitý tok rieky v každom meste. Autorom kreatívneho návrhu je
agentúra MUW Saatchi & Saatchi.
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Venovaný reklamný priestor

Chýbajúce finančné prostriedky na prezentáciu svojich
výrobkov a služieb sú pre podnikateľov a malé firmy na
Slovensku neraz bariérou v ich ďalšom raste. ČSOB si je toho
plne vedomá, a preto sa minulý rok rozhodla s podnikateľmi
zdieľať svoj zakúpený reklamný priestor na ich prezentáciu.
Malí podnikatelia dostali od banky mediálny priestor vo forme online bannerov, rádiospotov, printových médií vrátane
regionálnych denníkov a citylightov. Namiesto prezentácie
pomoci banky sa rozhodla konať, a tak spropagovala podnikateľov a biznis malých firiem, ktoré si to podľa nej zaslúžili.
Kampaň pripravila agentúra MUW Saatchi & Saatchi.

Kolekcia predmetov s motívom slovenských
ciest

ČSOB Poisťovňa predstavila vlani Scestnú kolekciu,
prostredníctvom ktorej upozorňovala na fakt, že si je
vedomá zlého stavu vozoviek. Spolu s agentúrou MUW
Saatchi & Saatchi vytvorila súpravu každodenných
predmetov inšpirovaných slovenskými cestami. Scestná
kolekcia obsahuje hrnček, polievkovú lyžicu, lopatku
so zmetákom, dáždnik či dokonca pingpongovú raketu.
Všetky predmety pritom spájajú neprehliadnuteľné

diery, ktoré dokonale kopírujú tvar skutočných výtlkov
na slovenských cestách. „Používať ich by bolo rovnako
scestné, ako nebyť poistený na slovenských cestách,“
odkazuje poisťovňa v kampani. „Kvalita slovenských
ciest sa odzrkadľuje na nemalom počte poistných
udalostí, ktorým by sa dalo predchádzať. Upozorniť na
tento problém a pomôcť s jeho riešením tak nie je len
v našom záujme, ale najmä v záujme našich klientov,“
vyjadrila sa ku kampani Mária Horváthová, šéfka komunikácie ČSOB.

Spoilerová linka

ČSOB v študentskej kampani dávala klientom k účtu aj lístky do kina.
Aby si študenti mohli filmy naplno užiť, banka sa rozhodla prispieť
k riešeniu odvekého problému, ktorému čelí každý filmový fanúšik –
neželanému prezrádzaniu spoilerov. Spustila preto prvú Spoilerovú
linku na svete, na ktorú
môže zavolať každý, kto túži
niekomu vyrozprávať dej filmu alebo seriálu. Tri týždne
si operátori ČSOB vypočuli
akýkoľvek spoiler, čím
zachránili filmové zážitky
nielen svojich klientov, ale aj
širokej verejnosti.

Kampaň okrem online videa, ktoré bolo nasadené aj ako kinospot,
sprevádzala OOH špeciálka – Kino Billboard. Na parkovisku oproti
RTVS v bratislavskej Mlynskej doline sa uskutočnilo bezplatné premietanie filmu Justice League, pričom premietacím plátnom bol billboard
od ČSOB.
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Top komunikácie Slovenskej sporiteľne
B2B komunikácia

Revolúcia v platení

Mimoriadne vydarená bola vlani B2B
komunikácia banky, ktorú pripravil
agentúra Zaraguza. Slovenská sporiteľňa začala už v marci v online a printoch
prezentovať úspešné príbehy firemných klientov banky a neskôr v máji
pridala aj televízny spot. Promovala
v ňom benefity, ktorých cieľom je
zjednodušiť firmám cestu k úspechu.
Demonštruje to v reklame zobrazujúcej
príbeh mladého dievčaťa, ktoré sa snaží o vytvorenie robota, ale niekoľkokrát za sebou sa jej to nepodarí.

Slovenská sporiteľňa kampaňou
z dielne agentúry Zaraguza reagovala
na sprevádzkovanie Google Pay a Apple
Pay. Zvýšiť povedomie o modernom
spôsobe platenia sa rozhodla dramatizáciou rýchlosti a jednoduchosti procesu. Hlavnú úlohu v reklame preto zohral
„plateniachtivý smartfón“ mladého
muža, ktorý kadiaľ išiel, tam platil.
Kampaň bola podporená všetkými
mediatypmi.

Moderná banka na Pohode

Zadaním pre kreatívnu agentúru bolo ukázať návštevníkom Pohody, že Slovenská sporiteľňa im uľahčí život
na festivale. Okrem zabezpečenia terminálov na bezkontaktné platenie mobilom, kartou či hodinkami do
takmer všetkých stánkov banka podnikla ďalšie kroky,
ktorými zdôrazní svoje pôsobenie na festivale. A tak
vznikol koncept Pohoda BEZ starostí. Práve slovíčko
BEZ sa stalo kľúčovým prvkom komunikácie. BEZkontaktné platby zákazníkov zbavujú starostí s hľadaním
peňaženky, drobných či čakaním na výdavok. Ďalšia
BEZ komunikácia zbavuje ľudí starostí s typicky festivalovými problémami, ako sú čakanie v radoch, hľadanie
stratených vecí či ľudí, nuda medzi festivalmi či otravný hmyz.
Alebo ak návštevníci uprednostnili Pohodu BEZ čakania, pásku
si mohli vymeniť za lístok v krajských pobočkách banky.

Vianoce s #mamnato

Vo vianočnej reklame sa Slovenská
sporiteľňa vrátila k hodnotovému
konceptu #mamnato, ktorý odštartovala v lete 2018. Cieľom konceptu je
inšpirovať, prekvapovať a vyvolávať
pozitívne emócie. To sa podarilo vianočnej guli, ktorá sa rozhodla, že sa
chce stať hviezdou. Viera v seba a vo
svoje schopnosti jej pomohla docieliť
to. Kreatívu kampane mala na starosti
Zaraguza.

Umelecké fasády

Vybalansovaný pohoďák či vreckový
rebel?

Slovenská sporiteľňa pri príležitosti 30.
výročia Nežnej revolúcie priniesla mladým
ľuďom test o slobode a peniazoch. Podkladom pre vznik testu bol najväčší prieskum
o mladých, ktorý sa realizoval na vzorke
viac ako 1 500 ľudí vo veku 15 až 30 rokov.
Na základe vnímania hodnoty slobody
a finančného správania vzišlo z prieskumu
11 rôznych typov mladých Slovákov, s ktorými kampaň pracuje. Výsledky interaktívneho testu banka predstavila v rámci
kampane s názvom Sloboda je v tebe.

Slovenská sporiteľňa sa stavia do
pozície inovatívneho a zodpovedného
lídra, a preto sa po rozhodnutí skončiť
s bilbordmi v roku 2018 rozhodla minulý
rok fasády svojich dvadsiatich pobočiek
nahradiť umeleckými dielami. Mladí
talentovaní umelci tak získali priestor
a voľnú ruku, aby na veľkých plochách
znázornili tému Budúcnosť nášho mesta.
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Plzeňský prazdroj zaujal reklamou
troch značiek z portfólia
Pivná značka Birell prerobenou
ľudovou piesňou odovzdala v reklame
dôležitý odkaz. A novinka Šariš
prepojila dva rôzne svety.

Birell na ľudovú nôtu

Anglicko-slovenský Šariš

V marci 2019 predstavil slovenský pivovar Šariš novinku inšpirovanú
anglickým pivom typu ALE. Vrchne kvasený Šariš Ejl prezentuje spojenie
Anglicka so Slovenskom, čo vystihuje už samotný dvojzmyselný headline
kampane „Ejl. Ale po našom“.
Prepojenie dvoch rôznych svetov, tradičného anglického a vášnivého
slovenského, bol aj vizuálnou inšpiráciou televízneho spotu a ostatných
kreatívnych formátov, ktoré boli súčasťou kampane. Málo vídaný, poctivý
craft – kostýmy, rekvizity, hudba či choreografia – boli vytvorené na
mieru do posledného detailu. Reklama sa začína zachytením atmosféry
v typickom anglickom podniku, do ktorého vojde skupinka tanečníkov
oblečených v niektorých kúskoch slovenského kroja. Mladý tanečník sa
rýchlo presunie k baru a zoberie do tanca Angličanku. Pri spoločnom
tanci znie voiceover, ktorý predstavuje namiešanú kombináciu dvoch
svetov v pive s novou receptúrou. O kreatívu sa postarala agentúra MUW
Saatchi & Saatchi.

Na motív ľudovej piesne Dedinka v údolí vznikla reklama Birellu, ktorá sa
v televízii objavila dvakrát. Plnú verziu spotu odvysielala televízia v nedeľu a vo štvrtok večer, no napriek tomu si rýchlo získala pozornosť Slovákov. Melodický spot prespievaný dychovou kapelou Textilanka s názvom
„S Birellom nenafúkaš“ nasadila značka aj v rádiách, špeciálnu verziu si
vypočuli aj návštevníci kina alebo nakupujúci v supermarketoch. Okrem
online prostredia Birell púšťal pieseň aj v dedinských rozhlasoch a bol
súčasťou programu televíznej stanice SenziTV.
Hlavné posolstvo sa nesie už v samotnom názve reklamy, kampaň
pripomínala, že po vypití nealkoholického piva Birell v žiadnom prípade
nikto nenafúka. Práca s názvom Dychová skúška z dielne agentúry TRIAD
sa začína zastavením vozidla, ktorého vodiča vyzve policajt, ako inak,
k dychovej skúške. Vtom sa však rozozvučia nástroje dychovej kapely
Textilanka, ktorá začne spievať text: „Či leto, či zima, či mesto, dedina,
stále sa pitie núka. Či si v Novom Meste, či len tak po ceste, s Birellom
nenafúkaš.“ Nasleduje refrén s dôležitou správou: „Nech už to vie každý,
od teraz a navždy, s Birellom nenafúkaš!“

Excelent Autokino

V roku 2018 pivo Excelent bojovalo proti vizuálnemu smogu v centre
Bratislavy a tento rok sa rozhodlo zamerať na problém parkovania. Keďže
mnoho miest zaberali a stále zaberajú staré a nepojazdné vraky áut, rozhodli sa spolu s agentúrou TRIAD vykúpiť ich a vytvoriť z nich prvé Excelent
autokino. Škaredé autá sa tak zmenili na štýlové sedačky a našli efektívnejšie využitie inde ako na vrakovisku.
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Moderná Tatra banka
Komunikáciu Tatra banky v roku 2019 sme sa rozhodli rozdeliť do troch
celkov. Pokračoval výrazný komunikačný koncept z roku 2018, v každoročnej
Tatra Academy zažiarila youtuberka Gizka a v rámci náborovej kampane
predstavila banka zamestnávateľskú značku #prirodzenenajlepsi.
Nový komunikačný koncept predstavila Tatra
banka už v lete v roku 2018. Ako prvá banka na
Slovensku upozornila na inováciu tvárová biometria. Vďaka tejto technologickej novinke ste
sa mohli stať novým klientom banky tak, že ste
si zoskenovali tvár mobilom. Koncept kampane
s totožným názvom Tvárová biometria bol preto
postavený na tvárach ako nositeľoch emócií.
Výrazný kasting, hra s dynamickým strihom
a zapamätateľná hudba sa stali ľahko rozpoznateľnými a pri ďalšej kampani bolo jasné, že
banka ponechá tonalitu a vizualitu spotov. Pokračovaním kampane bola reklama na výhodný
úver cez mobil pomocou tvárovej biometrie. Pri
tvorbe spotu sa tvorcovia sústredili na insight
a názov produktu. Tak vznikol Digitálny úver.
V jesennej komunikácii v roku 2019 pokračovala
Tatra banka v téme digitálneho bankovníctva.
Cieľom bolo potvrdiť si pozíciu inovačného lídra
a zároveň predstaviť novú verziu mobilnej aplikácie, ktorá umožňuje všetkým ľuďom objaviť krásu
digitálneho sveta prostredníctvom služieb banky.
Cieľom komunikácie bolo promo mobilnej aplikácie, cez ktorú je možné otvoriť si účet, načerpať
úver aj požiadať o kreditnú kartu. Komunikačný
koncept vytvorila agentúra MADE BY VACULIK.

Kráľovná internetu

Tatra banka každoročne prichádza s projektom Tatra Academy. Ide o kampaň pre študentov, v ktorej komunikuje možnosť otvorenia Študentského účtu s odmenou 30 eur. V poradí siedmu kampaň
v roku 2019 kreatívne zastrešilo Studio Echt, ktoré ako novú tvár kampane vybralo Gizku Oňovú.
Známa televízna tvár s populárnym heslom „Idem, riešim“ sa tak stala ambasádorkou projektu.
Kampaň s headlinom @Gizkariesi Študentský účet prebiehala v online priestore, kde sa agentúra
zamerala najmä na videoobsah. Gizka si vytvorila profil na Instagrame, Gizzy štúdio a stala sa z nej
youtuberka. Vo videách sa objavovala so známymi tvárami ako napríklad Moma, Sajfa či Rytmus.

Zamestnávateľská značka

V rámci náborovej kampane uviedla
Tatra banka minulý rok svoju novú
zamestnávateľskú značku #prirodzenenajlepsi. Kampaň pre obe značky Tatra
banka a Raiffeisen banka mala podporiť
nový employer promise, ktorý zdôrazní
silu rôznorodosti a synergiu unikátnych
talentov a schopností. V online priestore
boli viditeľné videá, ktoré predstavili
hlavnú myšlienku kampane „V najlepšom treba začať“, ale aj búrali mýty
o práci v banke. Do kampane sa popri
zamestnancoch banky zapojili aj známe
osobnosti ako snoubordistka a podnikateľka Baša Števulová, architekt a hudobník Juraj Benetin či podnikateľka
a inovátorka vzdelávania Lucia Šicková.
Spoločným menovateľom ich životných
príbehov je, že v najlepšom neprestali, ale prijali nové výzvy a posúvali sa
vpred. Kampaň pripravilo štúdio Echt.
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Art at banka

Koncom roka 2019
predstavila Tatra
banka nové dizajny
platobných kariet
inšpirované dielami
súčasných slovenských výtvarníkov,
dizajnérov a fotografov.

Zodpovedný a hokejový Lidl
Z komunikácie Lidl v roku 2019 si budeme pamätať najmä dve práce. Prvou je spoločensky zodpovedná komunikácia, v ktorej sa obchodný reťazec
spojil s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky a upozorňoval ženy na prevenciu
rakoviny prsníka. Kampaň s názvom Hrášková polievka reaguje na fakt, že 4 z 5 žien si nevedia nájsť
čas na mamografické vyšetrenie, ktoré ako jediné
dokáže odhaliť aj veľmi malý nález rakoviny
veľkosti hrášku. Do predaja preto uviedli rýchlu
hráškovú polievku, vďaka ktorej ženy získajú čas
na vyšetrenie. Kreatívu kampane zastrešila agentúra Wiktor Leo Burnett. Ako pripraviť hráškovú
polievku predstavil Lidl aj na svojom youtubovom
kanáli, kde diváčky vyzval k návšteve lekára.

Lacnejší chlieb

Agentúra na promo značky Lidl využila športovú udalosť roka – majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ustálenú frázu, že aj keď naši vyhrajú,
„chlieb lacnejší aj tak nebude“, sa rozhodla agentúra využiť, a keď naši vyhrali, ich víťazstvo povýšila na reálny benefit pre ľudí – lacnejší
chlieb. Lidl tak zarezonoval v mysliach verejnosti ako sponzor MS v hokeji, aj keď ním oficiálne nebol.

Hyundai zabodoval s online videami
Automobilová značka Hyundai sa pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien rozhodla natočiť video, ktoré uverejnila na sociálnych sieťach.
Ženy a parkovanie je už také sprofanované spojenie, že máme zakotvené v mysliach, že video s parkujúcou ženou musí byť smiešne. Presne
na tomto predsudku agentúra spolu s klientom nachytala nielen
mužov, ale všetkých divákov, ktorí video dopozerali. Vo videu sledujeme, ako vodič auta bez zaváhania dokonale zaparkuje a vystúpi z neho
žena. Agentúra THIS IS LOCCO trafila reklamou relevantnú tému a zároveň odkomunikovala, že Hyundai to vidí inak a ženám verí. Online video
malo úspech a šírilo sa virálne. Značka nám týmto marketingovým
počinom ukázala, aký veľký dosah môže mať on time video so zvratom,
a dokonca ním aj zbúrala stereotyp týkajúci sa žien.

Nečakaný product placement

Zaujímavou reklamou si Hyundai získal pozornosť aj pri propagácii športového
modelu automobilovej novinky. V spolupráci s agentúrou THIS IS LOCCO predstavili
novinku tradičným spôsobom. V hiphopovom klipe jedných z najsledovanejších raperov na Slovensku využili možnosť product placementu. Je to síce klasický spôsob
reklamy, ale mladá cieľová skupina značku pri takomto type komunikácie nečakala,
a to ju prekvapilo.
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Najvýraznejšie aktivity VÚB
VÚB na konci roku 2018 zmenila kreatívnu agentúru. Istropolitanu Ogilvy
vystriedal TRIAD, ktorý však pokračoval v rozbehnutom koncepte, ktorého
hlavnou hrdinkou je Petra Polnišová. VÚB okrem hlavnej línie komunikácie
pripravila v minulom roku množstvo ďalších aktivít ako kampaň na študentský účet, VÚB Šetrič či milý film na podporu VÚB Nadácie.

Domovníčka

Film natočený za 48
hodín v rámci súťaže
Young Lions si VÚB
zobrala za svoj a na
svojich sociálnych
sieťach tak promovala
činnosť a filozofiu Nadácie VÚB. Online spot,
ktorý vymyslel Jaroslav
Vígh spolu s Lukášom
Kristom, má ľudí motivovať, aby budovali
susedské komunity
a eliminovali nezáujem o to, čo sa deje za dverami domovov. Hlavnou hrdinkou filmu je pani domovníčka na neobyčajnom mieste – v Pentagóne.

VÚB Šetrič

Na propagáciu sporiaceho účtu banka v spolupráci s agentúrou TRIAD
vytvorila rozšírenie pre Google Chrome, ktoré pomocou jednoduchého
buttonu pomáhalo ľuďom ušetriť pri nákupoch na všetkých väčších slovenských e-shopoch. Stačilo si ho nainštalovať a pri nakupovaní klienta
banky upozornil, či radšej peniaze nepresunie na svoj sporiaci účet.

Tašky z reklamného bannera

Ďalší kreatívny nápad, ako podporiť nadáciu banky, vznikol v agentúre
THIS IS LOCCO. Keďže sú reklamné bannery neoddeliteľnou súčasťou komunikácie banky, VÚB im dala nový život. Ženy z krízových centier Dorka
v Prešove a Košiciach z nich vytvárali originálne plážové a nákupné tašky
Dorka bags.

FEJM

Banka v roku 2019 vymenila komunikačný koncept zameraný na
mladých so Zrebným a s Frlajsom a nahradila ho novou kampaňou
od TRIAD-u. Predchádzal jej teasing na Instagrame, kde najznámejší
slovenskí raperi balili svoje oblečenie známe z ich videoklipov do
krabíc s nápisom FEJM. Koncept spočíval vo vytvorení špeciálnej
kolekcie oblečenia nazývanej FEJM. Špeciálnej preto, že značka
a cena oblečenia nie sú bežne dostupné pre každého. Podľa kreatívnej agentúry bolo cieľom nekomunikovať kampaň cez tváre influencerov, ale cez ich veci. Hlavnou postavou v kampani tak neboli
ľudia, ale ikonické oblečenie. Najlepšie kúsky zo špeciálnej kolekcie
mohol získať ktokoľvek, kto splnil podmienky na žrebovanie a mal
otvorený FEJM Účet pre mladých.

Nečakane dobrá
reklama značky Liptov
THIS IS LOCCO prinieslo nečakane dobré kombinácie s bryndzou v imidžovej
kampani pre značku Liptov. Cieľom kampane bolo predstaviť mladým ľuďom
bryndzu ako potravinu na každý deň. Značka preto upustila od salašových stereotypov a spojila sa v novom imidžovom koncepte Nečakane dobré kombinácie
s populárnym autorom kuchárok Martinom Pycom Rauschom a pripravila s ním aj sériu netradičných receptov.
Okrem hlavného videa bola kampaň nasadená v outdoore a v televízii vo forme sponzoringových odkazov.
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Edukatívna komunikácia v online
a výmena tváre značky Telekom
Bekim vystriedal Petra Sagana v roku 2018
a v roku 2019 vystriedali Bekima v reklamách
Telekomu neznáme tváre. Stalo sa tak až na
konci roka, a tak sa predsa len vrátime ku
komunikácii s Bekimom.
Bezprostredný Bekim bol hlavnou postavou
Telekomu vo všetkých jeho formách komunikácie. V reklamách sa objavil ako superhrdina
v spomalenom svete, zmenil pravidlá futbalu,
rozprúdil zábavu vo sviežej letnej reklame
a na odkomunikovanie toho, že si v Telekome
môžu zákazníci prenášať dáta, v reklame
prenášali deti Bekima.

Telekom bez Bekima

Pred Vianocami sa Telekom v spolupráci s dvornou agentúrou MUW
Saatchi & Saatchi rozhodol pre zmenu komunikačného konceptu a v reklamách sa objavili neznáme tváre. Zmenila sa aj tonalita spotov, ktorá
bola citlivejšia a pokojnejšia ako pri reklamách s Bekimom. Nový koncept
tvorcovia odôvodňovali aj tým, že chcú komunikáciu posunúť bližšie
k zákazníkovi a prepájajú v nej preto bežné príbehy obyčajných ľudí,
s ktorými sa podľa nich bežný zákazník skôr stotožní.
Prvou vlnou vianočných reklám bola séria spotov s jednoduchou dejovou
líniou príbehov. V druhej vlne vzdával hold horským záchranárom.
V kampani poukazoval na to, že návštevníci hôr podceňujú svoju prípravu,
a preto sa často dostávajú do rizikových situácií, ktorým by sa inak mohli
vyhnúť. Telekom komunikáciou pripomenul 21 rokov spolupráce s Horskou záchrannou službou v imidžovo-edukatívnej kampani. Jej ústrednou
témou bola „Bezpečnosť na horách“ a propagácia telefónneho čísla na
HZS. Kampaň odštartovala počas novembra cez online kanály Telekomu,
kde komunikovala prostredníctvom edukatívnych online videí a zavŕšila
ich televíznym spotom, ktorý sa vysielal počas Vianoc. Ústredným motívom spotu bol sviatočný večer, počas ktorého prebieha záchranná akcia
v horách, pretože náročná práca záchranárov si vyžaduje nasadzovanie
ich životov bez ohľadu na to, aký je deň

Hodina Hi100rie

Minulý rok Telekom v online prostredí pripomenul mladým 100.
výročie vzniku ČSR. Učiteľ Bekim
priblížil históriu ČSR mladým na
Instagrame im blízkou formou
– cez Instagram Stories, a tak sa
z nudnej dejepisnej témy stala
zábavná interaktívna hodina
histórie.

Bambuľku
vystriedal Ralf
Raiffeisen banka v apríli 2019 po piatich rokoch zmenila komunikačný koncept. Bambuľku
v hlavnej úlohe vystriedal Ralf, ktorý prišiel z inej galaxie do jednej slovenskej rodiny a objavuje
svet ľudí. Ralf vie levitovať, ovláda telekinézu a veľmi rád všetko vybavuje. Rajfku si obľúbil,
lebo je žltá ako on. Žltý mimozemšťan sa v reklamách banky objavoval v priebehu celého roka
a komunikačný koncept trvá dodnes. Kampaň vymyslela a zrealizovala agentúra MADE BY
VACULIK v spolupráci so štúdiom Plaftik. Ralf vystupuje aj na sociálnych sieťach banky, kde
kreatívu zastrešuje agentúra PS: Digital.
www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Poštová banka zaujala kampaňou
#Dressrelease
Produkt v hlavnej úlohe

V októbri Poštová banka opäť zmenila kreatívu komunikácie. Nasadila kampaň pozostávajúcu zo série 10-sekundových hard-sale spotov.
Hlavnou myšlienkou je dokázať zákazníkom, že vďaka výhodnosti ponuky
sa banka v reklame zaobíde aj bez celebrity, šteniatka, či dokonca aj
bez toho, aby sa samotná ponuka v spote ukázala. Predajú ju aj prázdne
speech bubbles.

#Dressrelease

Nový koncept

Hneď na začiatku minulého roka Poštová banka ukončila svoj dlhodobý
koncept s Fantomasom a predstavila reklamu, v ktorej hlavný hrdina je
muž bez hlavy. Nosí si ju v ruke na balóniku. Kampaň bola rôznorodá vo
všetkých madiatypoch. V televíznom spote boli čudné postavy, v printe
reálne, ale s čudnými faktami týkajúcimi sa svadobných zvykov či pobytu
vo vesmíre: to, že oblak váži viac ako slon, alebo to, že najkratšie manželstvo trvalo len dve sekundy, je možno čudné, ale oveľa čudnejšie je držať
peniaze na bežnom účte – to bol hlavný claim kampane z dielne Wiktor
Leo Burnett.

Poštová banka vlani ohlásila
zmenu svojej firemnej kultúry
a zrušila dress code. Pre komunikáciu novinky v rámci internej aj
externej komunikácie si Poštová
banka nechala vyrobiť a potlačiť
špeciálne biele košele, ktoré dávali zbohom dress codu. Košeľa
sa tak stala hlavným médiám na
odkomunikovanie novinky.

Plaťte dane pomaličky, kúsok po kúsku

Banka v komunikácii prvýkrát zacielila na podnikateľov. Cez ATL kampaň
komunikovala nový produkt úver na dane. Poukazovala pritom na spoločenské
defekty, ktoré trápia všetkých – rozbité cesty, nemocnice v havarijnom stave
a zastarané školstvo. Agentúra Wiktor Leo Burnett kampaň postavila na reálnych
obrazoch, ktoré mapujú stav ciest, zdravotníctva a školstva na Slovensku. Vyzýva preto podnikateľov, aby dane platili pomaličky, kúsok po kúsku. Rovnakým
tempom, akým sa za ne stavajú diaľnice či modernizujú nemocnice.

Kráľ Burger King
Burger King sa v novembri 2019 po siedmich rokoch opäť vrátil na
Slovensko a aby sa o tom dozvedela verejnosť, zabezpečil to kampaňou
#PREPACMEKAC. Prvú prevádzku totiž otváral v Bratislave, kde je štrnásť
pobočiek najväčšieho konkurenta – McDonald’s. Rebelská launchovacia
kampaň teda musela oznámiť vstup nového hráča na trh, a tak ako sme vo
svete zvyknutí, ostych išiel bokom. Kreatívne kampaň zastrešila agentúra
Wiktor Leo Burnett. „Hľadali sme jednoduchý a výrazný nápad, ktorý
nastaví tón komunikácie a vyvolá očakávania u potenciálnych zákazníkov.
Hashtag #PREPACMEKAC sa všetkým tak ohromne páčil, že sme podľa
neho pomenovali nové uvádzacie menu. Následne vznikla séria videí
s „papuľkami“, ktoré sa rozchádzajú so starou známosťou, aby ochutnali
niečo nové,“ približuje nápad kreatívny riaditeľ agentúry Martin Keder.

38

Top v marketingovej komunikácii

Séria štyroch 30-sekundových online videí a OOH vizuály s headlinom
#PREPACMEKAC, Kráľ je len jeden, upozornili Slovákov, že Burger King
opäť otvorí prevádzky aj na slovenskom trhu a vstúpi do boja s dovtedy
v podstate bezkonkurenčným McDonald’s.

Zodpovedná komunikácia Orangeu
Rodinné LOVEstories

LOVE

Počas leta sa Orange rozhodol ešte viac zviditeľniť balíky služieb Love. Priniesol príbehy
o tom, aké úlohy hrajú mobil, internet a televízia v rodine Filipa Tůmu a Nely Pociskej.
Kreatívnu ideu a stratégiu kampane vymyslela PR agentúra Neopublic, digitálne ju v online
priestore rozpracovala Zaraguza.

Orange zostal vlani verný svojmu
konceptu LOVE. Hlavnými postavami
komunikácie boli dvaja mladí ľudia
tvoriaci pár. Zákazníkov a klientov
operátora sprevádzali v reklamách
informáciami o novinkách. Kreatívnu
kampaň počas celého času zastrešovala agentúra Wiktor Leo Burnett.

Festivalová kampaň

Hlavnou myšlienkou kampane mobil dole #hlavahore je rovnako ako pri globálnej komunikácii motivácia zákazníkov, aby výhody technológií využívali
s rozumom. A to aj na festivaloch. Ambíciou Orangeu bolo motivovať návštevníkov festivalov k tomu, aby si jedinečné chvíle užili s hlavou hore, bez mobilu
a nepozerali sa na svet len cez displej smartfónov. Zákazníci Orangeu, ktorí túto
myšlienku podporili a počas koncertov na festivaloch si aspoň na 1 hodinu svoj
mobilný telefón odložia v špeciálnej úschovni v Orange zóne, dostali dáta navyše. Kreatívny koncept kampane vznikol aj na základe víťazného návrhu „Data
charger“ v kategórii Young Lions na Zlatom klinci 2018. Autormi myšlienky sú
Matej Homola a Matúš Hliboký.

Globálna kampaň

Okrem svojej hlavnej línie komunikácie prispôsobenej
lokálnemu trhu zaradil Orange medzi svoje reklamy aj globálnu kampaň, ktorá sa zaoberala bezpečným používaním
digitálnych technológií. Televízny spot sa zaoberal zodpovednosťou rodičov voči svojim deťom. Poukazuje na to, ako
sa vzájomne prostredníctvom digitálneho sveta ovplyvňujú,
a na dôležitosť bezpečného a rozumného používania mobilných zariadení.

Heineken si poctil Hurbana
Zlatý Bažant z portfólia spoločnosti Heineken sa v roku 2019 rozhodol vzdať hold Miloslavovi Hurbanovi. Zo školských čias si mnohí Jozefa Miloslava Hurbana pamätáme. Málokto však o jeho živote
a aktivitách vie viac. V celonárodnej ankete sa dokonca nedostal ani len do prvej stovky nominovaných, hoci by si zaslúžil pravý opak. „Aby sme v hurbanovskom pivovare vzdali hold J. M. Hurbanovi,
po ktorom je pomenované mesto Hurbanovo – kolíska piva Zlatý Bažant, urobili sme to, čo vieme
robiť najlepšie. Špeciálne na jeho počesť sme uvarili novú sériu pivných špeciálov, ktorá sa volá
Hurban Legend,“ priblížil po predstavení kampane Marcel Malý, Senior brand manager Heineken
Slovensko. Hlavnou postavou kampane bol práve J. M. Hurban a celá bola postavená na legendách
o jeho osobnosti. Ako pri spustení informovala agentúra Wiktor Leo Burnett, niektoré boli trošku pritiahnuté za vlasy a sčasti sa pohrávajú s reálnymi faktmi. Aby ľudí nielen pobavili, ale ich o Hurbanovi
aj čo-to naučili. Kampaň využívala všetky mediatypy.

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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30 rokov slobody
17. novembra 2019 sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Spomedzi
množstva značiek, ktoré na udalosť v rámci svojej komunikácie upozornili, sme sa
rozhodli vybrať dve najvýraznejšie. Spoločným menovateľom oboch je zameranie
na mladšiu cieľovú skupinu, ktorej je dôležité ukázať skutočný význam hodnôt
slobody a demokracie, keďže väčšina z nich pred Nežnou revolúciou nežila.
Krajina, kam sa nechceme vrátiť

Operátor O2 sa myšlienkou novembra 89 zaoberá od vstupu na trh.
Práca 17. november zožala mimoriadny úspech na domácich aj zahraničných efektívnych či kreatívnych súťažiach. A jej ďalšie pokračovania
nasledujúce dva roky taktiež zanechali silný odkaz spoločnosti.
„Opäť sme sa rozhodli zamerať na mladých ľudí, ktorí si november 89
pamätajú len sprostredkovane, prípadne z učebníc dejepisu. Je totiž
stále dôležité pripomínať hodnoty slobody a demokracie, a to rovnako
teraz, ako pred niekoľkými rokmi, keď sme s kampaňou začali. Zároveň
si uvedomujeme, že dostať k mladej generácii podstatu novembra 89
môžeme hlavne prostredníctvom netradičných a inovatívnych formátov
a kanálov, ktoré sú im najbližšie,“ vyjadrila sa k začiatku kampane Markéta Plichtová, manažérka sociálnych médií a magazínu Sóda.
Pri príležitosti 30. výročia sa O2 rozhodlo podniknúť hneď niekoľko aktivít. Aby mladým ľuďom pripomenulo, že sloboda nie je samozrejmosť,
odštartovalo online kampaň realizovanú najmä na sociálnych sieťach
prostredníctvom influencerov.
V rámci kampane oslovila spoločnosť cestovateľa a vlogera PPPetra,
ktorý tentoraz necestuje v priestore, ale v čase. Vo svojom vlogu sa
vracia na Slovensko pred 30 rokmi. Zažíva rôzne situácie, ktoré boli
pred Nežnou revolúciou bežné, ako napríklad zadržanie pasu, nemožnosť vycestovať do zahraničia či cenzúra tlače. Posolstvom videa je, že
síce už precestoval mnohé krajiny, ale tam, kam by sa rozhodne nechcel
vrátiť, je socialistické Československo.
Ďalším krokom Férovej nadácie O2 bolo otvorenie grantového programu Sloboda nie je samozrejmosť, ktorý podporuje projekty, ktoré
mladým vysvetľujú podstatu a dôležitosť Nežnej revolúcie, a to inovatívnou formou. Podporené boli projekty z oblasti vzdelávania a médií,
občianskeho aktivizmu, literatúry, divadelnej a filmovej tvorby, počítačových hier či virtuálnej reality. Vytvorené boli dve zaujímavé hry.
Velver Revolution preniesla hráčov pomocou virtuálnej reality do čias
spred novembra ´89 a v hre Vivat sloboda si mohli hráči vypočuť viac
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o minulom režime počas cesty v taxíku socialistickou Bratislavou.
Projekty vznikli v spolupráci s kreatívnou agentúrou TRIAD, mediálnou
agentúrou ZenithMedia a influencer marketing zabezpečil tím zo Seesame Communication Experts.

Štátna bezpečnosť

Spusteniu kampane, ktorú pri príležitosti 17. novembra 1989 predstavil Slovak Telekom, predchádzal tajomný teasing. Viaceré známe
osobnosti začal sledovať profil Štátnej bezpečnosti, ktorý im nechával pod fotkami nemilé komentáre upozorňujúce na to, čo nie je povolené, resp. čo je v rozpore so zákonmi. Cieľom bolo ukázať mladých
ľuďom, ako mohol režim pred rokom 89 zasiahnuť napríklad sledovanie influencerov. Mládež sa totiž teší, keď ju niekto online sleduje,
avšak nepozná skutočnosti, že pred 30 rokmi to nebolo iba sledovanie
na sociálnych sieťach. Preto sa operátor spolu s reklamnou agentúrou
MUW Saatchi & Saatchi a s mediálnou agentúrou Wawemaker rozhodli
oživiť symbol neslobody ČSSR – Štátnu bezpečnosť a Instagram sa
premenil na socialistickú sieť, kde mladí prenasledovanie ŠtB zažili. Profil @statnabezpecnost skrátka
preniesol totalitu socializmu do online sveta.
Kampaň bola súčasťou podpory Študentského hnutia, ktoré na svojom webe november89.today
postupne spojilo všetky dostupné materiály a informácie o Nežnej revolúcii. Vytvorili tak jedinečné
miesto, kde si každý môže rozšíriť svoje vedomosti o novembrových udalostiach. Spolu s aktérmi
študentského hnutia z novembra 89 tiež otvorili diskusiu s mladou generáciou na tému slobody a demokracie.
V spolupráci s osobnosťami študentského hnutia, ktoré pomáhali formovať
demokratizačné dianie po 17. novembri 1989 na Slovensku, vznikla tiež
séria krátkych 10- až 15-minútových
dokumentárnych filmov 89 dnes, ktoré
zachytávajú tému revolúcie zo súčasnej perspektívy. „Aj po 30 rokoch sú
študenti tým katalyzátorom a aktivátorom tém, ktoré si spoločnosť musí sama
sebe položiť, zodpovedať a riešiť. A za
posledné roky sa ukázalo, že mladí ľudia
sú stále rozumní, uvedomujú si , že sami
sebe pripravujú budúcnosť a formujú,
v akej spoločnosti, v akom štáte, v akej
krajine budú žiť,“ povedal o kampani
Juraj Vaculík, líder študentského hnutia.

Najznámejšia novembrová mandarínka

Obchodný reťazec Tesco sa pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie rozhodol pre
jednorazovú aktivitu. Nálepku s posolstvom
nalepil priamo na silný symbol – mandarínku.
Novembrovú mandarínku dostali zákazníci
Tesca pri každom nákupe. Pripomenuli tak,
že na mandarínky už nemusia spotrebitelia

stáť v rade, ale sú bežne dostupné, ako
množstvo ďalších, predtým málo dostupných vecí a možností. Tesco rozdalo
200 000 novembrových mandariniek
v 150 000 predajniach.
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Hokejové kampane
V minulom roku Slováci o niečo
viac prežívali majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji. Konali sa totiž
na Slovensku, čo okrem iného
znamenalo väčšiu pozornosť pre
reklamy zapojených značiek.

Súčasťou komunikácie Kauflandu bola aj zberateľská promo kampaň,
ktorej cieľom bolo ponúknuť zákazníkom niečo, čo bude mať hodnotu
aj po skončení šampionátu. Agentúra Effectivity POWERED BY PUBLICIS
priniesla nálepkovú knižku s názvom Ciki-caki, ciki-cak. V reklame na
zberateľskú knižku sa objavil Ján Lašák a v rámci projektu vznikol aj dokumentárny seriál o hokejových ihriskách, na ktorých dnes už hokejové
legendy vyrastali.

Hokejisti ako herci v hlavnej úlohe

ŠKODA AUTO Slovensko bola oficiálnym partnerom MS v hokeji už
27. raz. A tým, že sa konali na Slovensku, v rámci mediálnej kampane
využila okrem hlavnej línie komunikácie aj niekoľko menej tradičných
reklamných nosičov. Všetky komunikačné aktivity zastrešila agentúra MullenLowe GGK a digitask. Televízne spoty zamerala automobilová spoločnosť na produkty a do hlavných úloh v troch verziách
spotu oslovila Michala Sersena, Adama Lišku a Matúša Sukeľa.
Hráči v reklame dostávajú od športového redaktora otázky ohľadne
nového Teamu, ako sa v ňom cítia alebo či sa zohrali. Edíciou Team je
zamýšľaná trojica automobilov.
Skutočných hokejistov ako hercov v reklame nasadila aj spoločnosť
Kaufland. Kreatívu sponzorských televíznych spotov pripravila
agentúra Respect APP, ktorá pokračovala s konceptom roku 2018.
Popri Tomášovi Starostovi, ktorý si účinkovanie v reklame vyskúšal už v roku 2018, sa v reklame objavili aj ďalší hokejisti: Michal
Valent, Lukáš Bohunický, Peter Fruhauf, Marek Slovák, Karol Korím,
Filip Kundrát a Jano Zlocha. Diváci počas MS v hokeji uvideli nový
30-sekundový kampaňový spot a tri rôzne 10-sekundové sponzorské
odkazy.

Ani Coca-cola sa v reklame nezaobišla bez
hokejových hviezd. Pri príležitosti svojho prvého
sponzoringu MS v hokeji sa rozhodla v spolupráci
s agentúrou MAYER/McCANN-ERICKSON priniesť
#CokeRulez. Kampaň sa niesla v duchu hry
s hokejovými pravidlami, ktoré sú prenesené do
bežného života. V dynamickom televíznom spote
okrem ambasádorov Mariána Hossu a Patrika
Eliáša zneli aj hlasy známych hokejových komentátorov Sláva Jurka a Petra Svěceného.
Značka Pilsner Urquell v spojení s hokejovými
majstrovstvami realizovala televíznu kampaň
„Chuť dať to najlepšie ostáva“. Agentúra
TRIAD vychádzala z insightu, že príbeh
viacerých hokejových legiend sa neskončil
zavesením korčúľ na klinec. Viacerí odovzdávajú svoje skúsenosti ďalej. Príkladom toho je
tvár kampane Peter Bondra, ktorý podporuje
svojho syna, a tak potvrdzuje svoju spätosť
so športom, ktorá mu zostala aj po ukončení
profesionálnej kariéry.
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Hokej je viac ako hra, odkazoval Orange v reklame
s názvom Mimo mantinelov. Zadaním pri tvorbe
komunikácie značky bolo ukázať hokej ako komplexný šport, ktorý deťom dáva oveľa viac ako len
fyzickú zdatnosť. Reklamný spit z dielne Wiktor Leo
Burnett tak dramatizoval pozitívne hodnoty, ktoré
deti formujú, a tým nám všetkým dávajú nádej na
lepšiu budúcnosť našej krajiny.

Aj Ralf ako hlavná postava nového komunikačného
konceptu Raiffeisen banky držal palce hokejistom počas
zápasov. Objavil sa vo viacerých mediatypoch, z ktorých
najvýraznejšie boli televízne sponzoringové odkazy. Kreatívne koncept zastrešila agentúra MADE BY VACULIK.

Sponzoringové odkazy malo pred zápasmi počas
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji nasadené
aj spoločnosť NAY. Agentúra Effectivity POWERED
BY PUBLICIS sa rozhodla skombinovať ikonický
hokejový motív samostatný nájazd s produktom
predajcu elektroniky. V spote končí nájazd narazením na obrazovku televízora.

Značka Niké vo svojom veľkom mediálnom priestore stavila opäť na hlavnú postavu svojich spotov, ktorou je
Laco Borbély. Keďže agentúra Istropolitana Ogilvy nechcela, aby sa komunikácia opakovala, vytvorila fiktívny
tiperský kemp, v ktorom Borbély trénuje tipérov na tipovanie počas MS.
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Komunikácia neziskoviek
Vo výbere top komunikácií z roku
2019 majú svoje miesto aj kampane
neziskových organizácií. V minulom
roku sa im v spolupráci s kreatívnymi
agentúrami podarilo vymyslieť
zaujímavé reklamy, ktorými sa
dostali do povedomia verejnosti
a motivovali ju k pomoci.
Cez okno

Charitatívna organizácia Dobrý anjel predstavila kampaň, vďaka
ktorej hľadala pomoc
pre rodiny bojujúce
s ťažkou chorobou.
V spote priniesla emotívny príbeh šesťročnej
Lujzy, ktorá podstupuje náročnú liečbu. Celý
svet tak sleduje len cez
okno. Práve preto sa
symbolom kampane stáva okno
pomoci. Kampaň vytvorila agentúra MADE BY VACULIK, o réžiu sa
postaral Jonáš Karásek v produkcii Protos Production.

Zlé sny

Združenie Úsmev ako dar už vyše 30 rokov vyzdvihuje potrebu pomoci
deťom z detských domovov. Aktivity združenia sú však pestrejšie a sústreďujú sa aj na ochranu rodín v núdzi. A práve ohrozeným rodinám
a strachu rodičov, že kvôli zložitej životnej situácii prídu o dieťa, sa
neziskovka venovala v minuloročnom televíznom spote. Prostredníctvom kampane „Aby rodina ostala spolu“ združenie ukazuje verejnosti,
že jeho aktivity nie sú len o pomoci deťom v detských domovoch, ale aj
o pomoci ohrozeným rodinám. V reklame sa objavujú situácie, v ktorých agentúra Respect APP demonštrovala emócie pri strate dieťaťa.
„V spote ukazujeme práve tie zlé sny rodičov, ktorým hrozí, že im dieťa
bude odobraté. Nechceli sme ukazovať len smutné deti, ktorých sa
potenciálnym darcom uľútostí,“ vysvetlila pri spustení kampane Yolka
Udičová z Respect APP.

Opakujeme históriu, aby sa nezopakovala

Poprevracaný nábytok, nedojedený obed, stopy po súbojoch. Výjavy,
kde je ticho, a predsa toho veľa hovoria. Všetky sú inšpirované príbehmi ľudí, ktorým do života zasiahla totalita. Tak vyzeral spot pre neziskovú organizáciu Post Bellum, ktorý vlani pripravila Oliver Agency.
Jej cieľom bolo pripomenúť ľuďom osudy rodín, ktoré sa stali obeťami
nedemokratických a antisystémových tendencií pred rokom 1989.
Silný spot vypovedal jasnú zrozumiteľnú myšlienku, ktorá vo verejnosti vyvolala negatívne spomienky, avšak na druhej strane povzbudila vo
viere, že sa tieto časy nevrátia.

Prijateľní.sk

Prijateľní.sk je internetová stránka pre Rómov, ktorá im „vybieli“
životopisy, aby pôsobili nerómsky. Takto totiž môžu získať až dvojnásobné množstvo odpovedí na svoju žiadosť o zamestnanie. Službu
vlani propagoval mladý Róm, ktorý sa sám nechal „vybieliť“, aby
získal prácu. Takto to prezentuje kampaň, ktorá ma stierať predsudky o zamestnaní Rómov. „Bielenie Rómov“ sa však v skutočnosti
nikdy nestane, pokiaľ sa staneme uvedomelí. Súčasťou kampane
bola výzva pre firmy, aby pristupovali k žiadostiam o zamestnanie
bez predsudkov. Na webovej stránke sa tiež mohli pridať do zoznamu
zodpovedných zamestnávateľov a vyjadriť tak, že vo svojich firmách
vyberajú uchádzačov podľa schopností, a nie podľa etnického pôvodu. Kreatívu kampane zastrešila agentúra Respect APP a občianske
združenie Divé maky.
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Svetové inšpirácie
Milada Halová

riaditeľka odboru brand managementu Tatra
banky a Raiffeisen banky
Fly Responsibly
Veľmi zaujímavá bola KLM kampaň Fly Responsibly – holandské
aerolinky sa obrátili na ľudí s paradoxnou výzvou, ktorá ide proti ich
biznisu – vyzývajú ľudí, aby lietali menej. Aby zvážili spôsob dopravy,
ktorý si zvolia, aby rozmýšľali nad negatívnym vplyvom lietania na
životné prostredie, samotný CEO KLM vyzýva ľudí, aby sa zamysleli, či
je vždy potrebné stretávať sa zoči-voči a či nám dnešné technológie
neumožňujú riešiť stretnutia remote. Aj posledné mesiace ukázali neobmedzené možnosti práce na diaľku, meetingov na diaľku, keď sme
nemali na výber a všetci sme museli zostať doma. Je krásne cestovať
a spoznávať svet, na druhej strane robiť to zodpovedne a s ohľadom
na to, aký svet a životné prostredie nechávame ďalším generáciám.

Jednou z inšpirujúcich kampaní je kašľajúci plyšový medvedík
s robotickým telom, ktorý interaktívne upozorňoval na nebezpečné
hodnoty znečisteného ovzdušia v Londýne. Čím vyššie hodnoty, tým
silnejší kašeľ a navyše pri dosiahnutí kritických hodnôt automaticky
odoslal lobujúci tweet lokálnym politikom. Cieľom kampane bola
nielen iniciatíva za zdravšie ovzdušie, ale aj získanie finančnej podpory pre BreezoMeter, ktorý sa venuje monitorovaniu kvality vzduchu.
Kampaň splnila obidva ciele (prijatie novej legislatívy + dotácia 7,5
milióna dolárov pre BreezoMeter) a k tomu získala bronz z Cannes
Lions v kategórii Health & Wellness. A mňa oslovila výborným využitím dátového marketingu a technológií.

Matej Valo

Senior Copywriter Elite
Solutions Toxic Toby

Martin Woska

Chief Creative & Strategy Officer TRIAD
Paving for Pizza
Moja srdcovka je Domino's a Paving for pizza. Je to z kategórie komerčná značka pre dobrú vec. Kampaň stojí na geniálnom insighte,
že pri donáške sa často pizza znehodnotí, keď donáškové auto prejde
cez výtlk na ceste. Chúďatko pizza a chúďatko zákazník. Preto sa Domino's a agentúra Crispin Porter Bogusky rozhodli, že opravia výtlky
po celých USA. A nijak inak ako vlastnými obrandovanými valcami
a s následným brandingom na samotnej ceste. Geniálne.

Zo zahraničných mám favoritov viac, ale keby som mal vybrať jednu
(samozrejme, okrem NIKE Dream Further, po ktorej mám vždy husiu
kožu – čo sa nestáva často, práve také reklamy ma bavia), tak by to
bola asi kampaň Gillette – The Best Man Can Be. Páči sa mi kontrast
medzi striktnou maskulinitou, ktorú Gillette predstavuje, a odkazom,
ktorý tato kampaň prezentuje. Pridali sa tým k hnutiu #meetoo, ktoré
bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu a šikanovaniu.

Matej Králik

Creative Director applepie
The Best Man Can Be
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Zodpovedná značka, nižšie budgety
a presun do onlinu
Aké najväčšie zmeny očakávajú
odborníci z reklamných, výskumných,
mediálnych či výskumných
agentúr v najbližšom období?

Predpokladám, že tak ako to postupne
prebieha na iných trhoch, aj u nás značky
prejdú od brand safety k brand responsibility komunikácii. Vyjadrenie postojov
značiek k celospoločenským témam. Vo
veľkej miere to ovplyvní nielen tvorbu
obsahu, ale aj distribúciu.

Linda Bezáková

Dušan Viszt

CEO ZenithMedia

Posilnenie postavenia televízie a digitálu
v mediálnych kampaniach. Ďalšiu ťažkú
skúšku ohňom pre print. Veríme aj v posilnenie pozície AMA (Asociácia mediálnych
agentúr), napríklad pri posudzovaní
eurofondových projektov a odporúčaní
mediálnych stratégií s tým spojených.
A na záver verím, že koronakríza utuží
a potvrdí správnosť a férové nastavenie
vzťahov medzi mediálnymi agentúrami
a klientmi. A následne medzi mediálnymi
agentúrami a médiami. Sme v tom všetci
spoločne.

Presun mediálnych
formátov z offlinu
do onlinu.
Určite očakávame, že značky, ktoré bolí
lídrami počas koronakrízy, majú náskok
a bude zaujímavé ich sledovať. Firmy
začnú biznis viac diverzifikovať a celé
hospodárstvo musí vymyslieť niečo, aby
sme neboli závislí len od toho, čo vyexportujeme. Očakávame rast slovenských
značiek, podporu slovenskej výroby,
čo si stále vyžaduje budovanie silných
značiek a employer branding. Značka je
to, čo vám ostane, keď všetko padne, čiže
investovať do budovania značky je jednoducho správne a podrží vás to v kríze aj
v dobrých časoch. Vidíme záujem lídrov
o skúsenosti a tieto témy a očakávame, že
ešte porastie.

Daniel Bradáč

Managing Partner Generations
Branding Agency
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Head Of Content Omnicom
Media Group

Rastislav Bahurinský
CEO THIS IS LOCCO

Určite čakáme presun mediálnych formátov z offlinu do onlinu. Očakávame,
že televízia a rádio nepoklesnú výrazne.
Predpokladáme však, že klienti budú
čoraz viac zameriavať svoju komunikáciu
na online prostredie. O to viac bude pre
online agentúry dôležité dobre a originálne nastaviť komunikáciu, keďže online
bude plnší a kreatívnejší ako doteraz.

Koronakríza vytvára
neistotu – a to súvisí
s tendenciou šetriť.
To sa bude týkať aj firiem.

Mnoho agentúr sa bude trápiť a mnohé
možno aj úplne skončia. Alebo okrešú
svoje stavy na minimum. Na trhu bude
určite veľa šikovných ľudí, čo kedysi
nebývalo. Nie všetci klienti budú mať
marketingové budgety a trh sa bude rozbiehať len veľmi pomaly. Čo je dobré, trh
sa očistí o zbytočnosti na oboch stranách
frontu.

Marián Hlinka

Client Service Director
Elite Solutions

Alexandra Kubizniaková
Account Director Leopard
Production

Václav Hřích

výkonný riaditeľ AKO
Predpokladáme, že bude pretrvávať
určitá prechodná rezignácia zadávateľov
prieskumov na kvalitu a metodológiu
v záujme zníženia nákladov, tak ako to
bolo počas ekonomickej krízy v rokoch
2008 – 2009, po čase sa však situácia vráti
do normálu.

Posilnenie televízie
a digitálu v mediálnych
kampaniach.
Jakub Hankovský

Managing Director Ipsos
V horizonte mesiacov očakávam, že si
budeme všetci (agentúry aj naši klienti)
zvykať na tzv. nový normál. Aj v prípade,
že nás pandémia ešte vytrápi, sme všetci
lepšie pripravení na obmedzenia, ktoré sa
s ňou môžu spájať, preto nečakám ďalšiu
vlnu chaosu a paralýzy. Naopak, očakávam, že obdobie, ktoré je pred nami,
vytvára enormnú potrebu získavania
informácií z prostredia trhu, spotrebiteľov a spoločnosti. Verím preto, že náš
segment bude rásť a, samozrejme, využije
toto disruptívne obdobie na vlastnú katarziu a urýchlenie inovačných procesov,
čo v konečnom dôsledku pomôže našim
klientom aj nám samotným.

Koronakríza vytvára neistotu, a to súvisí
s tendenciou šetriť. To sa bude týkať aj
firiem. Smerom k prieskumnému trhu to
znamená ďalšie zvýšenie tlaku na efektivitu, rýchlosť a poskytnutie informácií,
ktoré budú reálne využiteľné.
Firmy momentálne musia hľadať spôsoby,
ako v ľuďoch znížiť nadobudnutú neistotu
a vyvolať opätovný nárast záujmu o produkty/služby. To je opäť priestor na dobrý
prieskum – i pre firmy budú dôležité
najmä také prieskumy, ktoré ukážu cestu,
ako konkrétne je možné v ľuďoch znížiť
pocit neistoty a stimulovať ich k spotrebe
v danom sektore.

Posledných pár mesiacov nás naučilo aj
tomu, že naše očakávania a odhady sa
môžu rýchlo zmeniť. Na začiatku roka
sme mali pocit, že práve vďaka roku 2019
asi vieme, aké trendy, novinky a zmeny sa
v našom sektore postupne objavia. Najväčšie zmeny preto asi dnes nazvime skôr
najväčšími výzvami: zavedenie ochranných opatrení, otázka, kedy a v akej
forme sa klienti skutočne vrátia k live
marketingu. Rovnako riešime aj otázku
férového tendra, ktorý má dnes úplne
iný význam ako v minulosti. Tak ako sme
predtým bojovali skôr s nejasnými súťažnými podmienkami, dnes v čase boja
o prežitie skôr bojujeme so zadaniami,
ktoré nás stoja čas, ľudí a peniaze a často
sa končia v koši bez hlbšieho významu
alebo reálneho vyhodnotenia súťaže, prípadne posunu celého zadaného projektu
bez určenia víťaza. To, čo bude veľkým
rébusom pre všetky eventové agentúry,
je otázka, ako prežiť bez feečok a tendrov
aspoň do najbližšieho roka.

Napíšem to zveličene :) Segment sa zmení
štandardne, tak ako sa zmení krajina po
prírodných katastrofách, svet, ktorý sa
neadaptoval či neinovoval po predchádzajúcich katastrofách, zanikne, stromy
s plytkými koreňmi a domy so slabými
základmi sa zrútia. Niečo ostane, niečo
nové sa vybuduje.
Niekto možno polemizuje, že žiadne
zmeny nenastali či návrat do nového normálu sa nekoná, no v rámci event & live
marketingu si myslím presný opak. Event
súčasnosti aj budúcnosti stojí definitívne
na dvoch nohách – fyzickej a digitálnej.
Riadené udalosti sú a budú naozaj POC
(point of content) a ich hybridný zásah
otvára obrovské množstvo príležitostí a nových možností. A vnímame to
naozaj reálne na základe realizovaných
digitálnych, online a virtuálnych riešení
v uplynulom kvartáli.
LIVE je ONLIVE.

Štefan Kozák

Managing Director CREATIVE PRO

Michal Vyšinský

Managing Director 2muse
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Martin Slosiarik

riaditeľ FOCUS Centrum pre sociálnu
a marketingovú analýzu
Aktuálne už došlo k pozastaveniu alebo
odkladu niektorých výskumných projektov. Zároveň očakávam, že spoločnosti, ktoré alokujú finančné zdroje na
prieskumy, na budúci rok budú pravdepodobne redukovať svoje rozpočty, čo
nie je pre segment dobrá správa. Rád by
som zároveň vyjadril nádej, že to zároveň
nebude znamenať, že sa otvára cesta pre
nekvalitný prieskum bez dodržiavania
metodologických štandardov.

Tí silnejší (alebo statočnejší), ktorí
v eventovej branži prekonajú túto krízu,
budú musieť myslieť inak a diverzifikovať
portfólio aj na iné aktivity.l

Soňa Strausz Princová

Senior Key Account Monarch

Event súčasnosti
aj budúcnosti stojí
definitívne na dvoch
nohách – fyzickej
a digitálnej.

Michaela Benedigová

Managing Director & Partner
SEESAME Communication Experts
Očakávam, že značky budú z hľadiska
marketingu starostlivejšie premýšľať
o tom, kam v dôsledku šetrenia a krízy
investujú. Tieto opatrenia však nemusia
byť nevyhnutne negatívne, naopak, posilnia ťah na bránu smerom k zmysluplným
projektom a výsledkom.
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Michal Svarinský

Managing Director INSTITUTE
OF PROMOTION
Veľkou zmenou je už to, že opäť môžeme
organizovať podujatia. Len budúci vývoj
a čas ukáže, za akých podmienok sa bude
môcť náš spoločenský život aspoň priblížiť k stavu, na aký sme boli zvyknutí. Verím, že prídeme do doby, keď už zvýšené
hygienické štandardy a opatrenia nebudú
vplývať negatívne na naše emócie.

Značky prejdú
od brand safety
k brand responsibility
komunikácii.

Soňa Lexmanová

Managing Director SKPR STRATEGIES
Mení sa celkové nastavenie nášho fungovania a priority. Biznis sa fokusuje na
nové možnosti rozvoja a mnohé aktivity
sa presúvajú do onlinu. Napriek tomu, že
človek je spoločenský tvor, je zjavné, že
práca z domu ľuďom vyhovuje. S ňou je
prirodzene spojená redukcia priestorov,
väčšie využívanie zdieľaných centier,
časová flexibilita a „mentálna“ sloboda.
Pandémia ukázala našu vysokú mieru
ľudskosti a solidarity, a to sa odráža
v celkovom nastavení firiem, ako aj ich
externej a internej komunikácii. Dôveru
si získavajú spoločnosti, ktoré myslia
na ľudí a záleží im na ich bezpečnosti
a základných životných istotách. Ďakujem
za trpezlivosť.

NajdôveryhodNejší
deNNík
Je dôležité, odkiaľ máte informácie
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Nový Čas
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Dôveryhodné

Nepoznám toto médium

Nedôveryhodné

Pozn.: zdroj Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2020

Spotreba paliva kombinovaná: 8,4 – 5,3 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 190 – 138 g/km.

Nová GLA v edícii Innovative
Tri-štý-ri! Odštartujte leto s novým mestským SUV. Teraz v cene vozidla
3-ročné zákonné a havarijné poistenie a predĺžená záruka na 4 roky.
V edícii Innovative vás poteší okrem vyhrievania sedadiel vodiča a spolujazdca
a integrácie chytrého telefónu aj balík výhod s navigáciou na pevnom disku,
multimediálny displej s uhlopriečkou 10,25 palca, parkovací balík s cúvacou
kamerou a balík zrkadiel. To všetko v hodnote 2 946 Eur s DPH.
Platí do konca septembra 2020. Viac na www.mercedes-benz.sk/innovative

Nová GLA v edícii Innovative už

od 41 616 Eur s DPH.

