
Nebuďme hluchí k 
príznakom

Kampaň pre nepocujucedieta.sk



Insight
Zvuky zvierat, hlasy rodinných príslušníkov, vysoké frekvencie a podobne. To všetko dokážu zdravé deti 
počuť bez problémov. Deti so sluchovým postihnutým však majú s týmito zvukmi problém. 

Ak by sme tieto príznaky dokázali včas diagnostikovať, mnoho detí by vďaka skorej návšteve 
lekára mohlo predísť ťažším následkom.



Riešenie
● V rámci kampane navrhujeme spoluprácu so speváčkou FÍHA Tralala, ktorá tvorí pesničky pre 

najmenších a zároveň je v komunite rodičov influencer, s vysokým výtlakom.

● Náš nápad je vytvoriť hudobný videoklip, ktorý bude slúžiť ako online audiometria. Deti s 
poruchami sluchu nepočujú určité tóny, nerozoznávajú dobre zvuky zvierat či objektov, majú 
problém počuť tichšiu reč a podobne. Preto chceme vytvoriť detskú pesničku, vďaka ktorej si 
budú môcť rodičia otestovať reakcie detí pri rôznych zvukoch a v prípade pochybností navštíviť 
lekára.

● Na webe nepocujucedieta.sk vytvoríme podstránku, na ktorú umiestnime hudobný klip, text ku 
kampani a výzvu, aby dali rodičia svojmu dieťaťu vypočuť cez slúchadlá skladbu a pozorovali 
jeho reakcie.

● Našim cieľom je budovať awareness za pomoci sponzorovania videa cez rôzne kanály a 
zároveň získavať návštevy webu. Pri voľbe kanálov sme sa zameriavali na to, aby sme 
dokázali čo najefektívnejšie osloviť primárne cieľovú skupinu rodičov.



Strossle Video Overlay
● Vďaka kontextuálnemu cieleniu môžeme reklamou 

cez Strossle zasiahnuť cieľovú skupinu rodičov. 
Rozhodli sme sa využiť nový formát Video Overlay, v 
ktorom môžeme ukázať náš videoklip a zároveň ľudí 
odkazovať na web. Takisto tu vieme získať ako nový 
inzerent špeciálne podmienky.

● Navrhovaný budget: 2 000 €
Výsledok: 15 000 návštev webu



Facebook Video Ads
● Na Facebook-u zacielime náš klip ako video reklamu na 

rodičov detí vo veku 0-5 rokov. Z tých, ktorí si pozrú 
aspoň 50% videa, vytvoríme retargetované audience. 
Na nich budeme cieliť jednoduchú obrázkovú reklamu s 
výzvou navštíviť web nepocujucedieta.sk

● Budget video views: 1500 €
Odhadovaný počet views: 35 000

● Budget traffic: 500 €
Odhadovaný počet návštev: 2 000



Google Search Network
● V rámci grantu pre neziskové organizácie od Google môžeme 

získať rozpočet až do 10 000 eur mesačne na reklamu vo 
vyhľadávaní. Túto sumu využijeme na získavanie návštev webu 
na relevantné kľúčové slová ako porucha sluchu u detí, percepčná 
porucha sluchu, načúvacie prístroje pre deti a podobne. 
Odhadovaná mesačná vyhľadávanosť je 5 000.
Kampaň môže byť spustená dlhodobo.

● Budget - grant: 120 €
Odhadovaný počet návštev: 1 500



Modrý koník - 
Natívny článok 
● Modrý Koník je miesto, kde môžeme zasiahnuť cieľovú 

skupinu mamičiek najlepšie. Rozhodli sme sa využiť formát 
natívny PR článok, v ktorom vybraná blogerka, mamička, 
opíše svoje skúsenosti s online testovaním sluchu. Zároveň 
čitateľkám poradí, ako si aj ony môžu doma skúsiť 
otestovanie sluchu ich ratolestí na nepocujucedieta.sk

● Cena pre neziskový projekt: 1 000 €
Odhadovaný zásah: 3 000 používateliek Modrého Koníka



Spolupráca s influencerkami
● Pre rozšírenie zásahu medzi našou cieľovou 

skupinou odporúčame spojenie s mladými 
influencerkami, ktoré majú samy malé deti a táto 
téma by ich preto mohla prirodzene zaujímať bez 
nároku na honorár. Vhodné mamičky influencerky 
by mohli byť napríklad Baša Števulová, Lenka 
Šoóšová, či Vlastina Svátková. Ako médium by 
sme zvolili Instagram (posty + stories).

●  Odhadovaný zásah: 45 000 followerov



Event so speváčkou Fíha Tralala 
● Navrhujeme spraviť špeciálny event k 

Medzinárodnému dňu nepočujúcich, ktorý by bol nie 
len koncertom speváčky Fíha Tralala ale zároveň aj 
možnosťou pre rodičov otestovať sluch svojich 
ratolestí vďaka audiometrii v prítomnosti lekára. Na 
event by sme pozvali aj vybraných novinárov, čo by 
nám mohlo priniesť earn media navyše.

● Rozpočet 3 000 € by sme využili na produkčné 
náklady a tiež na propagáciu eventu.



Media plán a odhadované výsledky
Médium Budget Prekliky na web  Video Views Zobrazenia

Strossle Video 
Overlay

2 000 € 15 000 120 000 1 500 000

FB Video Ads 1 500 € - 35 000 350 000

FB Traffic Ads 500 € 2 000 - 200 000

Google search 
Network

120 € (grant) 1 500 - 4 000

Modrý Koník - 
Natívny článok

1 000 € N/A - 3 000

Spolupráca s 
Influencermi

0 € N/A - 90 000

Spolu 5 000€ net net


