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Kampaňový brief pre Makers Place 
Dátum zadania: 20.3.2019 

Dátum spustenia: 23.4.2019 

Kontaktné osoby: Karin Janáčová a Miroslava Píšová 

 

Background info: 

- Jedným z našich cieľov je získať BREAAM Communities certifikát, ktorý zdôrazňuje zapojenie 
komunít do našich projektov.  

- Preto sme vymysleli koncept Makers Place, dostupné miesto pre všetkých, ktorí chcú svojim  
veciam nájsť nové využitie. Dielňa ako verejný priestor, ktorý bude spájať business aj lokálnu 
komunitu a poskytne potrebné náradie a knowledge source. 

 

Objectives: 

- zviditeľnenie HB Reavis ako trendsettera v oblasti ekologických riešení a cirkulárnej ekonomiky 

- zvýšiť zapojenie lokálnych komunít do cirkulárnej ekonómie prostredníctvom nášho nového 
konceptu Makers Place  

- ukotviť dôležitosť témy cirkulárnej ekonómie v spoločnosti prostredníctvom našich eventov a 
služieb v Makers Place 

 

Key message: 

- využi veci, ktoré vlastníš a nechceš sa ich vzdať, alebo už doslúžili svojmu účelu a nájdi im nové 
využitie u nás/s nami v Makers Place 

 

Target group: 

- mladí ľudia vo veku 18 - 34 rokov, digitálne zdatní, zaujímajú sa o svetové diania, sociálne 
a ekologické témy, chcú prispieť svojím konaním k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, neprekáža 
im nakupovať v second handoch, antikvariátoch či z druhej ruky, majú pozitívny vzťah k recyklácii 
a zúčastňujú sa ekologických výziev alebo sú členmi neziskových organizácii 

- lokálna komunita v miestach nášho pôsobenia, ktorá má záujem o opravu alebo úpravu svojich vecí 
a nemá pre túto aktivitu vhodné prostredie v bezprostrednej blízkosti 

 

Timing: 

- 12 týždňov 

- 1.- 4. týždeň teasing, s odhaľovaním konceptu s cieľom povzbudiť zvedavosť a očakávanie 
a guerrilové akcie 

- 4. týždeň launch Makers Place 

- 4. - 12. týždeň  imidžová kampaň s cieľom akvizície a aktivácie členov  
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Competition: projekty s podobným zameraním napr. Lab, Bystro 

 

Tonality and style: 

- 1. osoba množného čísla – my v Makers Place... 

- uvoľnený, priateľský, inteligentný s cieľom spájať odlišné svety a nerozdeľovať namiesto toho 
spájať, zameraný na komunity a spoločné konanie dobra 

- vyhýbať sa superlatívom 

 

Campaign type: 

- imidžová kampaň s cieľom aktivizovať komunitu 

 

Media and channels used: 

- social media: FB, Instagram, Yt, LinkedIn 

- guerilla v uliciach mesta 

- launch event 

- návrhy tém workshopov a prednášok 

- short video 

 

Budget: 50 000 – 60 000 EUR 

 

Measuring tools: 

- meranie imidžových atribútov medzi respondentmi, pred a po kampani, o HB Reavis ako 
spoločnosti spätej s ekologickými témami a riešeniami 

- počet uzatvorených bezplatných členstiev 

 

Tasks for agency: 

- návrh komunikačnej stratégie 

- príprava kreatívneho riešenia 

- rozpracovanie a naplánovanie vybraného kreatívneho konceptu a príprava podkladov pre social 
media vrátane krátkeho videa 

- 3 guerilla eventy: príprava a realizácia 

- launch event: príprava a realizácia 

- vyhodnotenie kampane 

https://lab.cafe/
http://www.bystro.org/en/events/

