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INSIGHT 
 
Platba s Google Pay je skutočne bez kontaktu. 
Bez vyberania peňaženky, odomykania telefónu, bez vyťukávania čísel, bez kontaktu s nebezpečím ukradnutia 
údajov z karty. 
 

>> Po dobe kešu a dobe platobných kariet nastala DOBA BEZ KONTAKTU. A to je 
dobre, lebo nám to uľahčuje a urýchľuje každodenné platby. Bez kontaktu však 
nemusí byť chápané vždy pozitívne.  
 
 

>> Sme zvyknutí platiť peniazmi a kreditkami. To, že je Google Pay super, nestačí, 
aby sme zmenili zaužívané zvyky. Potrebujeme silnejšiu motiváciu. 
 
 
 
 

 
 



IDEA 
 
Žijeme život bez kontaktu, ktorý ľuďom vyhovuje a pomáha. V našej spoločnosti je však 
skupina ľudí, ktorí sú bez kontaktu nechcene – bezdomovci. Sú bez kontaktu k financiám a 
bez kontaktu so spoločnosťou. 
 
Prispievanie bezdomovcom nie je a priori príjemné: nemáme čas, nechce sa nám hľadať drobné, 
nemáme hotovosť a nechceme byť s nimi v bezprostrednom kontakte…  
 
 
 
 
                             Bodaj by existovala možnosť, ako im prispieť priamo, rýchlo a bezkontaktne…. 
 

 
 



RIEŠENIE 
 

Ako inovatívna a zodpovedná banka buďme odvážni! 
Poskytnime bezdomovcom bezkontaktné terminály.  
 
Vďaka bezkontaktnej službe Google Pay je pre nás pomoc 
jednoduchšia, rýchlejšia a pohodlnejšia.  
 
Zároveň sa tak bezdomovci stanú EARLY ADOPTERMI tejto novej 
služby, čo na prvú odpáli dekel všetkým, čo ju ešte nemajú. J  
 
 
 
 



Na Slovensku je bez domova viac ako 
20 000 ľudí. Mnoho z nás by im aj rado 

pomohlo, no vyhovárame sa, že 
nemáme drobné, či dokonca žiadnu 

hotovosť. 

Slovenská Sporiteľňa v spolupráci s 
organizáciou Vagus preto rozdala 
bezdomovcom terminály, vďaka 

ktorým im viete prispieť aj 
bezkontaktne. 



PR KAMPAŇ 
 
Sériou PR článkov a rozhovorov s odborníkmi dostaneme do popredia 
tému, pred ktorou každý zatvára oči: 

“Ľudia na ulici sú bez kontaktu”  
 
 
Otvoríme tému pomáhania bezdomovcom. Každý z nás by 
chcel pomôcť, ale keď na to príde, zháčime sa.  
 
Okrem dobrého skutku je to naozaj silný PR moment 
zaujímavý pre denné spravodajstvo, ranné relácie, denné 
podcasty, diskusné relácie, spravodajský content na 
sociálnych sieťach, … 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudia na ulici
sú bez kontaktu
Vďaka bezkontaktovým terminálom im pomôžeme jednoduchšie.



ŠPECIÁLKA 
 

V spolupráci s KOMPOT-om vytvoríme špeciálnu edíciu 
statementových tričiek, kúpou ktorých pomôžete ľuďom 
bez domova. 
  
Tričko má dvojitý význam aj funkciu. 
>> Nápis pomenúva aktuálnu dobu bezkontaktných platieb ale aj životnú 
situáciu ľudí bez domova. 
 
>> Nosením tričiek sa ľudia stávajú živými nositeľmi nášho claimu a 
kúpou reálne podporia neziskovú organizáciu venujúcu sa bezdomovcom. 

 
Tričká pošleme niekoľkým influencerom, aby sme info o tričku 
dostali medzi čo najväčšie množstvo ľudí. 
 
 
 
 
 
 

Žijem v dobe  
BEZ KONTAKTU 



EVENT 
 
 

Existuje jeden dokonalý 
event, kde ľudia trávia 3 
dni s mobilom v jednej 
ruke a s pivom v druhej.  
A SLSP je jeho hrdým 
partnerom. J 
 
 
      super je, že tu máme 
naozaj široké zastúpenie 
rôznych vekových skupín 
 
 
 
 



Festival POHODA 
 

“Každou bezkontaktnou Google Pay platbou pomôžeš ľuďom bez domova.” 
 
>> Motivujeme návštevníkov používať Google Pay takým spôsobom, že za každých 1 000 
uskutočnených transakcií na Pohode získa jeden človek bez domova ubytovanie na týždeň.  
 
>> Pri SLSP stagi bude realtime counter pripočítavať uskutočnené platby a zobrazovať tak počet 
ľudí, ktorým návštevníci Pohody poskytnú aspoň malý kúsok pohody. 
 
>> Okrem toho dostaneme tému bezdomovectva do programu diskustných stagov, NGO zóny a 
festivalových novín. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kampaňou motivujeme ľudí, aby si našli svoju cestu 
nielen ku kontaktu s novými technológiami, ale aj k 

vzájomnej medziľudskej pomoci. 
 

 
 


