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Body&Future
McCarter a.s. je slovenská spoločnosť 

pôsobiaca na trhu viac ako 20 rokov. Do jej 
portfólia patria značky Body&Future, Rio 

Fresh, Rio Fusion, Zeus a V12.  

Filozofiou značky Body&Future je prinášať 
na trh moderné a inovatívne nápoje 

budúcnosti s funkčnými ingredienciami - 
superfoods.



Kreatívna výzva
Zvýšiť povedomie o (ne)rovnoprávnosti 
odmeňovania a pripomenúť generácií 

Millennials, že priemerný rozdiel v odmeňovaní 
medzi mužmi a ženami na Slovensku je stále na 

úrovni približne 20%. 

28. február 2019 je Európskym dňom rovnosti 
odmeňovania a kým nebude dosiahnutá, bude  

ho McCarter aspoň jedeň deň v roku 
symbolicky podporovať kampaňou.  



Millennials
vek: 18 - 34 

Pozitívny prístup k rodovej rovnosti, no s 
problematikou sa nedostáva do 

každodenného kontaktu.  

Zavedenie rodovej rovnosti je dlhodobý 
proces, ktorého jadrom je informovanie 
verejnosti. Preto je nutné zamerať sa na 
generáciu “budúcich lídrov” a upriamiť 
pozornosť na aktuálny negatívny stav. 



Zadanie - Guerilla 

Verejné priestranstvá pri univerzitách, 
akcelerátoroch, inovačných a výskumných 

centrách súkromných spoločností, co-
workingové priestory, nákupné centrá.

Lokalita

Podstata

Promotér a promotérka s prenosnými chladničkami v 
tvare fľaše Body&Future, budú predávať produkty a 
oslovovať len vytipované skupiny ľudí. Tými budú 
zmiešané skupiny alebo páry - muž a žena. 



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 za rovnakú prácu 
zarobí viac ako žena a kým sa 
t a k á t o r o d o v á n e r o v n o s ť 
neodstráni, žená má nárok na 
viac produktu za rovnakú cenu. 

Po predaji produktu žene, bude 
poukázané na to, že aby si mohla 
kúpiť produkt, musela v priemere 
vynaložiť o 20% viac úsilia ako 
muž.  
Žena zároveň dostane možnosť 
zapojiť sa do iniciatívy “Rovnosť v 
budúcnosti”, v ktorej môže vyhrať 
platové dorovnanie v roku 2028. 

* produkty sa v tento deň budú predávať za výrazne nižšie, symbolické ceny. 



Pri kúpe produktu poskytne žena svoje identifikačné údaje. Po skončení kampane 
bude vylosovaných 5 výherkýň, ktorým v roku 2028 McCarter dorovná štatistický ročný 
platový rozdiel* voči mužom - prichádza k prepojeniu základnej filozofie produktov 
Body&Future - funkčné nápoje budúcnosti s iniciatívnou Rovnosť v budúcnosti. 
Podstatou iniciatívy je komunikovať, že skutočnou výhrou pre celú spoločnosť bude čo 
najnižšia individuálna výhra, čo by znamenalo, že sa rodová nerovnosť odmeňovania 
zredukovala.  

Rovnosť v budúcnosti

* pre výpočet bude použitá priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2028. 



Komunikačné 
kanály

Reakcie recipientov budú zachytené na video, 
ktoré si nájde miesto na sociálnych sieťach 

(Facebook, Instagram).  

Náš návrh je využitie influencera, ktorý video 
zazdieľa a doplní o svoj názor.  

Tiež by sme aktívne využili PR články v médiach 
relevantných pre cieľovú skupinu.  



KPI, deadline
KPI - aspoň 1500 žien zapojených do iniciatívy 

Rovnosť v budúcnosti.  
Aspoň 4000 oslovených ľudí priamo v uliciach. 

Deadline - kampaň musí prebehnúť  
28. februára 2019.  



ĎA K U J E M E Z A 
POZORNOSŤ

WE DON’T SPECULATE 
ABOUT FUTURE. WE 

BUILD IT. 


