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Out of Box  

So stratou blízkeho sa dospelí ani deti nevyrovnávajú ľahko. V našej spoločnosti je plač stále 

považovaný za slabosť. Smútiaci tak často neprejavia naplno svoj smútok, separujú sa a ak aj ich blízki 

vidia, že sú smutní a že stratu nezvládajú, nevedia ako im prejaviť podporu, citlivo pomôcť či poradiť.  

Od nepamäti bolo podanie vreckovky symbolom podpory či pozornosti. 72% Slovákov v súčasnosti 

použije 1-4 boxy vreckoviek mesačne. Preto sme sa rozhodli, že gestom podpory v rámci kampane bude 

darovanie brandovaného boxu vreckoviek Plamienok.  

V našej stratégii identifikujeme momenty, kedy ľudia pociťujú 

smútok a kedy slzy neudržia a potrebujú vreckovku – v kine, 

v nemocnici, počas dušičiek... Vtedy im darujeme box 

Plamienok so všetkými dôležitými informáciami o Centre 

smútkovej terapie. Poukážeme na dôležitosť podania 

pomocnej ruky, vystúpenia zo svojho „komfortného boxu“ či 

už ako pomáhajúci alebo smútiaci.  

Box bude možné kúpiť v DM drogériách a na ich webstránke 

a tak ďalej šíriť informácie o Plamienku. Zároveň ho budeme 

rozdávať rodičom u lekárov, v nemocniciach, v kinách 

dospelým, ktorí pôjdu na „doják“, počas dušičiek na 

frekventovaných miestach a tiež sa pokúsime dostať ho do 

relácií ako TV noviny, Teleráno, talkshows, online portály 

apod.  Zapojiť chceme aj influencerov „rodičov“, ale aj 

„mladých“, ktorí pomôžu zmeniť vnímanie plaču a smútku 

medzi deťmi, ktorých sa téma môže priamo týkať. Pridáme tiež komentáre s info o Plamienku pod 

melancholické videá na youtube.  

Box a gesto darovania využijeme vo všetkých navrhnutých mediatypoch, aby sme dosiahli čo najvyššiu 

adaptáciu – v spote TV, kine a na youtube, v rádiu, printovom vizuále. Do masmédií by sme investovali 

5000€ a do produkcie boxov 5000€. Očakávame, že tak predčíme ciele stanovené v briefe a zapojíme 

aj samotných ľudí, aby ďalej šírili posolstvo kampane kúpou a darovním boxov Plamienok.  


