
 

NÁZOV PROJEKTU: ROVNOSŤ V BUDÚCNOSTI 
KLIENT: MCCARTER A.S.  

VYPRACOVAL: KRISTÍNA TAŠKÁ, ANDREJ PERNECKÝ 
 
O spoločnosti 

McCarter je významná slovenská výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá je na trhu už viac ako 
20 rokov. Je výrobcom slovenských značiek nápojov Rio Fresh, Body&Future, Rio Fusion, Zeus 
a V12; distribuuje zahraničné značky Starbucks RTD, AriZona, Teekanne, Jana a Kraš. 
V kategórií čerstvo lisovaných štiav a nápojov je jednotkou na slovenskom a českom trhu. Viac 
než 50% produkcie úspešne exportuje na európske a svetové trhy a za svoje inovácie tento rok 
získala už šieste najprestížnejšie svetové potravinárske ocenenie v rade. Kladie dôraz na 
kvalitu surovín, výrobnú technológiu a kvalitu použitých materiálov. 
 

O značke 
Body&Future je najmladšia značka z portfólia spoločnosti McCarter. Jej hlavnou myšlienkou je 
prinášať moderné a inovatívne nápoje budúcnosti s funkčnými ingredienciami - „superfoods“. 
Jej tri hlavné rady produktov odrážajú na jednej strane hlavné princípy a víziu spoločnosti a na 
druhej strane najmodernejšie trendy v stravovacích návykoch obyvateľstva.  
Body&Future – funkčné nápoje budúcnosti.  
 

Realizácia projektu 
Primárnym cieľom projektu je zvýšiť povedomie generácie „Millennials“ o problematike 
(ne)rovnosti odmeňovania mužov a žien. Priemerný rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami 
je na Slovensku na úrovni asi 20%. Dňa 28. februára 2019, pri príležitosti Európskeho dňa 
rovnosti, sa McCarter so značkou Body&Future pokúsi dostať túto tému do širokého 
povedomia verejnosti, najmä cieľovej skupiny  - Millennials.  
Generácia Millennials má vo všeobecnosti pozitívny prístup k rodovej rovnosti, nezaoberá sa 
však touto témou v každodennom živote. Virtuálny priestor a politicky korektná výchova 
nevyžaduje od cieľovej skupiny, aby bola pred nástupom do zamestnania konfrontovaná 
s praktickými aspektami rodovej nerovnosti. Vzhľadom na to, že zavádzanie rodovej rovnosti 
je dlhodobý proces s ťažiskom na vzdelávaní verejnosti, je nevyhnuté upriamiť pozornosť 
generácie „potenciálnych spoločenských lídrov“ na existujúci negatívny stav. 
Sekundárnym cieľom projektu je zvýšiť brand awareness cieľovej skupiny značky 
Body&Future.   
 

Zadanie pre agentúru 
Príprava guerillovej kampane. Promotér a promotérka budú chodiť s prenosnými 
chladničkami v tvare fľaše Body&Future po vybraných lokalitách a predávať produkty za veľmi 
výhodné, až symbolické ceny. Lokality sú zvolené ako verejné priestranstvá pri univerzitách, 
akcelerátoroch, co-workingových priestoroch, inovačných a výskumných centrách 
súkromných spoločností, nákupných centrách a športoviskách v stredne veľkých a veľkých 
slovenských mestách. Budú oslovovať zmiešané skupinky mladých ľudí, kde sú muži aj ženy, 
resp. páry, prípadne samostatných mužov. 
 
Po predaji produktu mužovi promotéri odlejú z obsahu nápoja 1/5. Muž tak dostane za 
rovnakú cenu fľašu s menším obsahom, ako žena. Promotér vysvetlí, že muž za rovnakú prácu 
zarobí viac ako žena a kým sa táto rodová nerovnosť neodstráni, má žena nárok na viac 



 

produktu za rovnakú cenu, keďže jej pracovné nasadenie, ktoré musela vynaložiť je napriek 
nižšej pláci rovnaké ako u muža. Alternatívne môže za produkt zaplatiť o 20% viac ako žena. 
 
Žena pri predaji bude informovaná, že na to, aby si mohla kúpiť produkt musela v priemere 
vynaložiť o 20% viac úsilia ako muž. Kým nebude dosiahnutá rodová rovnosť, považuje 
McCarter za spravodlivé aby aspoň jeden deň v roku túto spravodlivosť symbolicky 
podporoval kampaňou. 
 

Kreatíva 
Po odovzdaní zakúpeného produktu bude zákazník oboznámený, prečo mu bolo z produktu 
„odliate“ alebo prečo zaplatil za produkt viac ako žena. Dozvedia sa okrem iného, že žena 
v porovnaní s mužmi pracuje fakticky dva mesiace zadarmo, za rovnakú prácu dostáva 
priemerne o 20% nižšiu plácu a v niektorých, hlavne manažérskych pracovných pozíciách, je 
žena znevýhodňovaná tým, že zamestnávateľ preferuje pri výbere mužov.  
 
Žena dostane možnosť zapojiť sa do iniciatívy „Rovnosť v budúcnosti“. Podmienkou je, že 
poskytne základné identifikačné údaje. Po skončení kampane bude zo všetkých žien, ktoré sa 
do iniciatívy zapojili, vylosovaných 5 výherkýň, ktorým v roku 2028 firma McCarter dorovná 
štatistický ročný platový rozdiel (pre výpočet bude použitá priemerná mzda v národnom 
hospodárstve) voči mužom. Tým prichádza k prepojeniu základnej filozofie produktov 
Body&Future – funkčné nápoje budúcnosti s iniciatívou Rovnosť v budúcnosti.  
 
Prečo by sa do iniciatívy mali Millenniáli zapojiť? Iniciatíva bude zdôrazňovať potrebu 
spoločného postupu všetkých budúcich lídrov. Bez prispenia každého z nich nebude rodová 
rovnosť dosiahnutá ani v roku 2028 a výhra bude musieť byť vyplatená. Je v rukách každého 
muža a každej ženy z cieľovej generácie, aby v roku 2028 rodová nerovnosť neexistovala. 
Uvedený cieľ bude cieľová generácia chápať ako väčšie víťazstvo, ako finančné dorovnanie pre 
víťazov. Ak sa podarí zaviesť rodovú rovnosť do roku 2028, víťazí každá žena. Muži v kampani 
budú konfrontovaní s tým, že rodová rovnosť predstavuje prirodzené štádium spoločnosti, 
pričom plnohodnotné a spravodlivé spoločenské uplatnenie žien pomáha ekonomike a vývoju 
celej spoločnosti. 
 

Komunikačné kanály 
Počas guerilla kampane bude natáčané video, ktoré môže byť použité na sociálnych sieťach 
(Facebook, Instagram, náš návrh – použitie influencera na Instagrame) a microsite, ktorá bude 
informovať o všetkých aspektoch kampane. Môže vzniknúť aj niekoľko PR článkov. Výber 
všetkých komunikačných kanálov a médií prebehne po porade s agentúrou a zvážení jej 
návrhov. 
 

KPI 
Aspoň 1500 zapojených žien 
 

Budget 
Celkový budget na aktivitu (agentúrne práce, produkcia, mediálne náklady): 10.000 eur.  

 
Deadline  

Aktivita musí prebehnúť 28.februára 2019, mediálna kampaň sa môže potiahnuť dlhšie.  


