
DIGITAL
Orange a letné festivaly



INSIGHT

Hlas je najúprimnejšia emócia, ktorú ľudia medzi sebou dokážu na diaľku zdieľať.  
Je osobná a jedinečná. Aj preto v dnešnej dobe mladí čoraz viac komunikujú cez hlasové správy pomocou 
rôznych sociálnych sietí. Tie sú rýchlejšie, ako tie písané a okamžite pretavia emóciu cez online na diaľku. 

Melódia, ľudský hlas, smiech, spev, potlesk, ale aj letný dážď… 
Festivaly sú miestom plným “hlasových zážitkov“. No ako to všetci poznáme, naše uši sa nie vždy dostanú práve 
tam, kde sa niečo zaujímavé deje.  
A pritom by toho chceli toľko počuť a podeliť sa o to aj s priateľmi, ktorí sa na festival nedostali.  



RIEŠENIE

“Nie si tam? Počúvaj tu!” hovorí Messenger Chatbot, powered by Orange pomenovaný poľudštene po hlasových 
správach - Hlasovka. Chatbot, ktorý sa pravidelne prihovorí účastníkom festivalov prostredníctvom autentických 
hlasových nahrávok – hlasoviek.  

Podelí sa o:

- Osobné a autentické hlasové pozvánky od interpretov z backstage-u.
- Hlasovky odvšadiaľ, kde sa niečo zaujímavé udeje. Zo stage-u, alebo aj od klavíra z tržnice. Proste odvšadiaľ, kde  
 vznikajú pozitívne hlasové emócie.
- Alebo si s vami zopakuje, ako ste spolu s celým publikom minulý večer spievali refrén, či to, aké otázky padali v   
 ekologickej diskusii, ktorú ste nestihli.

Okrem toho, že Chatbot bude hlasovky posielať, dokáže rozpoznať aj hlasové správy od samotných používateľov  
a reagovať na ne real-time. A to všetko vďaka dátam a rýchlej 4G sieti od Orange.



FUNKČNOSŤ

Messenger Chatbot Hlasovka si užívateľov nájde cez aplikáciu Pohoda 2019, ktorá ich prepojí aj s ich  
Messenger účtom. Jeho úlohou je priebežne komunikovať s účastníkmi a posielať im hlasovky – teasingové,  
aktuálne, či spomienkové po skončení festivalu. Aby sa dostala aj medzi tých, ktorí si appku nenainštalujú,  
spustíme na Facebooku reklamu, ktorá bude po kliknutí smerovať priamo do nášho Chatbota Hlasovka. 

Najzaujímavejšie hlasovky budeme pre poslucháčov z letných festivalov, ale aj všetkých ostatných, zbierať na webe 
hlasovka.sk. Vznikne tak unikátny portál s audio-obsahom, ktorý zachytáva neopakovateľnú atmosféru a momenty. 

Starostlivý a priateľský 
Orange sprostredkuje pozitívne emócie pomocou hlasových správ posielaných online. Prinesie tak návštevníkom  
Pohody a Grape-u a ich blízkym exkluzívny a pozitívny zážitok. 

Inovatívny 
Orange ako prvá značka na Slovensku využije posielanie autentického audio-obsahu prostredníctvom hlasových 
správ, ktoré sa zatiaľ využívajú iba v osobnej komunikácii. 

Dynamický a tvorivý 
Prostredníctvom automatizovaného Chatbota zas dokáže dynamicky reagovať a dlhodobo s užívateľom  
komunikovať, čím si vytvoria vzájomný vzťah.












