
LOVE
VÝCHODISKÁ
➤ Hovoriť o strate blízkeho nie je jednoduché. Ide o citlivú tému, o ktorej sa ľudia boja 

rozprávať, prípadne nevedia, na koho sa obrátiť. Ak sa už rozhodnú vyhľadať pomoc, často  
si ju nemôžu finančne dovoliť. A o Centre smútkovej terapie ani netušia. Prvoradou úlohou je 
preto zvýšiť povedomie o tomto centre a vzbudiť záujem širokej verejnosti o tému.

#SVETLO

KREATÍVNA IDEA
➤ Väčšina ľudí po strate svojho blízkeho vidí svet čiernobielo. Naším cieľom je im ukázať, že na to 

nie sú sami a prinavrátiť do ich života svetlo. A to doslova! Hlavným médiom sa v kampani stane 
samotné svetlo. Keďže chceme, aby sa o tejto téme začalo viac hovoriť, kampaň odštartujeme 
počas noci, ktorá žiari svetlom = Bielou nocou. 

NÁVRH INŠTALÁCIE
➤ V spolupráci s umelcom vytvoríme svetelnú inštaláciu, ktorá bude mať podobu plamienkov. 

Osobný charakter jej pripíšeme tým, že ju obohatíme o 10 konkrétnych príbehov ľudí, ktorí 
využili pomoc centra. Pri vybraných svetielkach sa budú nachádzať odkazy pozostalých pre svojich 
blízkych, ktorých náhle stratili.



LOVE
STRATÉGIA
➤ Kampaň odštartujeme už pred samotnou Bielou nocou, kedy budeme informovať na platformách 

eventu o špeciálnej inštalácii na Slavíne. Teasing podporíme formou natívného obsahu.  

➤ Po Bielej noci poskytneme médiám rozhovor s odborníkmi z Plamienka, kde bližšie opíšeme 
posolstvo kampane. V priebehu kampane využijeme blogy (podporené cez sieť Strossle), podcasty 
Plamienka a iné, Facebook, Instagram, Modrý koník.  

➤ Pozornosť cieľovej skupiny chceme získať aj využitím ASMR reklamy na Spotify, Youtube či  
v rádiu. Užívateľov by sme pri počúvaní hudby vyrušili nezvyčajným formátom hovorenej reklamy.

#SVETLO

CIELE
➤ Naším cieľom je zvýšiť povedomie o centre vďaka využitiu jedinečného média – svetla. Vďaka  

2-mesačnej inštalácii, ktorú odprezentujeme po prvýkrát počas Bielej noci, dokážeme už v prvý 
večer kampane vzbudiť záujem o citlivú tému v tisícoch ľudí. Zdvojnásobenie návštevnosti 
kampaňovej podstránky, ako aj zvýšenie počtu rodín, ktoré kontaktujú centrum, chceme dosiahnuť 
vďaka správne zvolenému media mixu.


