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Návrh kampane pre stredoškolákov



O2 roadshow prebudí v žiakoch potenciál

Mnohí stredoškoláci sa potrebujú mimo tradičného vyučovania s niekým porozprávať o 

tom, ako sa nenechať odradiť predsudkami, prekážkami v živote a ísť vlastnou cestou. 

Práve to im umožní O2 Roadshow. 

Pokiaľ presvedčia vedenie školy, aby sa zapojili do súťaže a nazbierajú dostatok hlasov, 

Strapo, Tomi, Laci a Janka prídu aj na ich školu.

Východiská a ciele



Žiakom chýba sebadôvera a motivácia

Obdobie medzi 16 – 18 rokom života. Čas, kedy deti začínajú intenzívnejšie premýšľať nad 

budúcnosťou a hľadajú svoje uplatnenie. Majú záľuby a sny, sú však skeptickí a boja sa ísť 

vlastnou cestou.

V ich okolí im chýba motivátor, ktorý im poradí a podelí sa o vlastné skúsenosti. Pri výbere 

budúceho povolania volia radšej „ľahšiu“ cestu, ktorá ich však vnútorne nenapĺňa. 

Insight



Vlastnou cestou
Kreatívna idea



Vlastnou cestou

Vybraných ambasádorov ukážeme v zamestnaniach, ktoré by dnes vykonávali, keby nešli 

vlastnou cestou. Laci Strike by tak bol radovým zamestnancom potravín či Strapo by robil na 

stavbe. Silným kontrastom medzi povolaniami ukážeme, že za úspechom je tvrdá drina.

Žiakov tak motivujeme zapojiť sa do O2 Roadshow, kde im ambasádori povedia ako sa 

nenechať odradiť na ceste za svojim snom a uspieť v tom, čo ich baví.

Kreatívna idea



Nástroje a 
aktivity



Budeme zdieľať sériu príspevkov, ktoré 

budú hovoriť o zmene zamestnania 

vybraných ambasádorov.

Chytľavým copytextom vyvoláme záujem 

o kampaň a priamo cieľovú skupinu 

odkážeme na podstránku. 



Využijeme formát carousel, v ktorom 

bude vždy dvojica fotografií s jedným   z 

vybraných ambasádorov.

Jediným príspevkom dáme do kontrastu 

povolanie, ktoré by vykonával, keď by 

nešiel vlastnou cestou s tým, čo robí 

teraz.

Laci Strike



 bumper ad

Využijeme formát krátkych reklám s jasným odkazom a priamym preklikom na 

podstránku. Laci Strike nablokuje na pokladni tovar, pozrie do kamery a povie: „Aj toto 

som dnes mohol robiť. Rozhodol som sa však ísť vlastnou cestou.“ 

V závere bude na modrom pozadí: „Zapoj svoju školu do O2 Roadshow a poraď sa 

napríklad aj s Lacim Strikom, ako uspieť v tom, čo ťa baví.“ Na záver bude nasledovať 

výrazný CTA s priamym odkazom na podstránku kampane.
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