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Brief - zhrnutie

Mediálny rozpočet: max. 10 000 EUR.

Timing: 14.10-30.11 

V rámci média typov print, rádio a TV môžeme počítať so zľavou 90%

Cieľová skupina: rodičia, učitelia, lekári, ktorí vedia najskôr identifikovať, že dieťa nie je v poriadku

Požadované KPIs:

1. Budovanie znalosti o téme pomoci v prípade straty blízkej osoby

2. Zdvojnásobiť počet návštev podstránky Centrum smútkovej terapie. Počet návštev podstránky v bežných 
mesiacoch bez podpory kampane je 200, čo tvorí približne 2,36% z celkovej návštevnosti stránky 
plamienok.sk

3. Zvýšenie počtu rodín, ktoré kontaktujú Centrum smútkovej terapie. Momentálne v priemere kontaktujú 
centrum 4 rodiny mesačne. Zvýšenie počtu na 7 – 8 rodín mesačne by bolo potvrdením úspešnosti zásahu 
cieľovej skupiny komunikáciou.



Ciele komunikácie

Navrhnúť efektívnu a inovatívnu mediálnu komunikáciu k podpore Centra smútkovej terapie, ktorej hlavné 
ciele sú:

1.     Edukácia

• Vysvetliť rodičom, že požiadať o pomoc po strate je prejavom sily nie slabosti.

• Že smútenie je dôležité pre celú rodinu a deti často potrebujú bezpečný priestor, v ktorom sa môžu 
otvoriť, hovoriť o svojich pocitoch a o tom o čom premýšľajú.

• A že ak nedokážeme hovoriť o smrti, nedokážeme hovoriť ani o živote. Ak nedokážeme hovoriť o sebe, 
nedokážeme naplno žiť.

2.     Podpora znalosti a záujmu o tému, vyvolanie celospoločenskej diskusie



Stratégia

SITUÁCIA: Dospelí aj deti, ktoré prežívajú stratu blízkeho sa s tým ťažko vyrovnávajú a často nevyhľadajú pomoc. 

PROBLÉM: Iba 34% Slovákov nesúhlasí s tvrdením „Skutočný chlap neplače“ - na Slovensku sú slzy stále vnímané 
ako prejav slabosti. Smútiaci tak často neprejavia naplno svoj smútok, separujú sa a ak aj ich 
blízki/rodina/priatelia vidia, že sú smutní a že to zrejme nezvládajú, nevedia ako im prejaviť podporu, citlivo 
pomôcť či poradiť. 

INSIGHT: Napriek tomu, že na Slovensku „sa neplače“, 74% Slovákov použije 1-4 boxy vreckoviek mesačne. 

STRATÉGIA: Každý sa z času na čas dostane do situácie, v ktorej cíti smútok nad stratou, kedy slzy neudrží a 
vreckovku potrebuje. V našej stratégii identifikujeme tieto momenty a poukážeme na dôležitosť podania 
pomocnej ruky smútiacim, vystúpenia zo svojej zóny komfortu, svojho boxu. Vytvoríme mediálny nosič, ktorým 
môže ktokoľvek jednoducho prejaviť podporu smútiacemu a poskytnúť všetky dôležité informácie jednoduchým 
gestom jeho darovania. Nosič a gesto využijeme vo všetkých navrhnutých media riešeniach, aby sme dosiahli čo 
najvyššiu adaptáciu. 

Zdroj: MML-TGI extended data SR 2018 3rd - 4th quarter



Hlavným prejavom smútku je plač. Pri plači sú potrebné a 
nápomocné vreckovky. 

Už látkové vreckovky sa odjakživa používali ako prejav podpory, 
pozornosti. Ich darovaním jednoducho prejavujeme podporu. 

V spolupráci s najpredávanejšou slovenskou značkou 
vreckoviek Harmony (29%) vytvoríme špeciálne brandovaný
box vreckoviek Plamienok, ktorým odovzdáme informácie pre 
blízkeho aj pre smútiace dieťa o Centre smútkovej terapie, s 
kontaktom a odkazom na stránku plamienok.sk.

Boxy bude možné objednať online cez mojadm.sk a v 
predajniach DM a ktokoľvek ich bude môcť darovať tým, ktorí 
ich potrebujú. Výťažok z predaja pôjde n.o. 

Produkcia boxov: 5 000€

Hlavný mediálny nosič



Hlavný mediálny nosič

Box po vytiahnutí vreckoviek pripomína sviečku s plamienkami
a zosobňuje tak symbol organizácie Plamienok, symbol pomoci.



Kampaň bude podporená hlavne cez 
Out of Home & Earned Media
Primárne cielenie - rodičia: 

Boxy umiestnime u detských lekárov, v čakárňach, v nemocniciach.

Boxy rozdáme v kinách tým, ktorí pôjdu do kina na film s dojemnou zápletkou.

Boxy rozdáme počas dušičiek pri najväčších cintorínoch a pri kostoloch, kde budú zádušné omše za zosnulých.

Boxy rozdáme dospelým influencerom so silným zásahom na rodičov – Kristína Tormová, Junior Zimnýkoval, Sisa_Kr, 
Sajfa, Veronika Ostrihoňová apod., ktorí zvýšia povedomie a rozbehnú diskusiu o potrebe a formách pomoci.

Sekundárne cielenie - mládež:

Boxy rozošleme obľúbeným slovenským youtuberom, ktorí sú idolmi mladých s ku ktorých obsahu sa otiekajú, keď sú 
smutní, nudia sa, chcú sa zabaviť a pod. - Gogo, Selassie, Expl0ited, TojetenMatus, Duklock, Lucy Pug, Patra Bene,...Tí 
box a tému straty blízkeho, plakania a vyhľadania pomoci, citlivo zakomponujú do svojich videí/IG storiek, darujú 
niekomu, kto prišiel o svojho blízkeho. Ukážu tak, že rozprávať sa o týchto témach je normálne a je to znak sily, nie
slabosti. Rozšíria tak povedomie aj u mladých, aby vedeli ako podporiť svojich smútiacich kamarátov či spolužiakov, 
prípadne ako pomôcť sami sebe. 

Pod už existujúce videá s melancholickou tematikou/hudbou/traileri umiestnime komentáre o tom, ako pomôcť človeku, 
ktorý príde o svojho blízkeho, s preklikom na pozitívne videá a na stránku plamienok.sk. Vytvoríme „ne-smútkový“ 
ecosystém v rámci Youtube. 



Zapojíme aj masové Paid Media, aby sme 
zvýšili povedomie
Boxy a gesto ich darovania využijeme v ATL vizuáloch pre:

TV – 20“ TV spot – umiestnenie: filmy a seriály s dojemnou zápletkou, TV noviny – 2 500€ 

Rádio – 20“ rádio spot – Rádio Jemné a Expres - 1 000€

Print – 1/1 – všeobecné cielenie v najmasovejších tituloch a so zameraním na zdravie – 300€

Cinema – 20“ spot – umiestnenie: filmy s dojemnou zápletkou - 500€

Youtube - 20“ spot  - cielenie na rodičov s deťmi - 700€

Total Media: 5 000€

Free PR space: Teleráno, reportáže TV noviny a spravodajské portály, Startitup & Refresher & Dobré noviny, 
influenceri a ďalšie.



Timeline a nasadenie

POS – DM drogerie

OOH – Lekári

OOH - Cinema

OOH – Dušičky

Youtuberi & Influ

TV spot

Radio spot

Print

Cinema spot

Youtube spot

Free PR 

14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12

Produkcia boxov: 5 000€
Media Budget: 5 000€
Total: 10 000€



Výsledky

1. Zvýšenie znalosti o formách pomoci v prípade straty blízkej osoby – min. 5% nárast

2. Zvýšenie počtu návštev podstránky Centrum smútkovej terapie počas kampane – 10x vs. bez kampane

3. Zvýšenie počtu rodín, ktoré kontaktujú Centrum smútkovej terapie - na 10 rodín mesačne

4. Otvorenie celospoločenskej diskusie – free PR v 5 mienkotvorných médiách a 5 InstaInfluenceri nad 50k 


