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VÝCHODISKO
Ak sa dnes dá o Slovensku povedať, že je modernou krajinou, tak práve 
v spôsobe platenia. Na rozdiel od zvyšku Európy, kde bezkontaktné platby 
využíva len 49 % obyvateľov, u nás je to takmer 90 %. A tak po 10 rokoch 
od uvedenia tejto služby Slovenská sporiteľňa verí, že je čas posunúť sa 
ďalej. Vymeniť karty za smartfóny.



INSIGHT
Napriek tomu, že je Slovensko lídrom v bezkontaktnom platení, voči 
Google Pay má stále zábrany. V skutočnosti však neexistuje krajina, 
ktorá by bola pripravenejšia a otvorenejšia túto službu prijať. 
Potrebuje len ten správny impulz.



RIEŠENIE
To, čo na Slovákov vždy platilo je 
národná hrdosť a večné doťahovanie 
sa s bratmi Čechmi. Preto vyhlásime 
veľký challenge o to, ktorá krajina 
je modernejšia. Vyzveme Českú 
sporiteľnu a všetkých jej klientov, aby 
si s nami pomerali sily vo využívani 
Google Pay.
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MECHANIKA
Mesiac budeme trackovať oba národy a 
zaznamenávať počet platieb mobilom 
(výsledok bude prepočítaný podľa počtu 
obyvateľov, aby nebola ČR 
zvýhodnená). Aby kampaňou žili počas 
celého mesiaca a nezapojili sa iba raz, 
budeme o výsledkoch priebežne 
informovať a live ich vizualizovať - 
v pobočkách SLSP, na digitálnych 
CTL a sociálnych sieťach. 



MECHANIKA
Ešte aj dve najsledovanejšie ranné 
relácie (Teleráno a Snídane s Novou) 
zmenia na jeden deň styling 
moderátorov podľa toho, kto práve 
vedie. Kým priebežní víťazi budú 
štýloví, druhý tím nahodí retro.



MECHANIKA
V tejto výzve nepôjde len o národnú 
česť, ale aj o súkromný koncert 
pre klientov. Vo víťaznej, modernej 
krajine vystúpi najlepší súčasný 
interpret, kdežto v tej druhej 
maximálne hviezda Senzi TV.
 



ZHRNUTIE
Naplnenie brand purpose Slovenskej sporiteľne
 
Zvýšenie povedomia o Google Pay
 
Zapojenie širšej cieľovky, nie len early adopters
 
Záujem verejnosti - mánia
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