
NETRPAYZLIVOSŤ



Insight

Platby mobilom sú rýchle, bezpečné a ešte aj cool. 
To však nie je všetko. Na rozdiel od iných možností 
platenia majú ešte jednu nesmiernu výhodu. 

Človek mobilom zaplatí tak rýchlo, že ak by týmto 
štýlom začali platiť všetci zákazníci, pri pokladniach 
by sa netvorili rady a nevznikala by zbytočná nervozita. 
Veď situácia, kedy čakáte v rade pri pokladni a niekto 
pred vami polhodinu hľadá vo vreckách drobné vie 
pekne naštvať. Obzvlášť, keď sa ponáhľate.



Kreatívna stratégia
V kampani preto predstavíme Slovenskú sporiteľňu 
ako banku, ktorá zlepšuje túto nepríjemnú situáciu 
pri pokladniach. 

Veď tým, že sprístupňuje svojim zákazníkom platby 
mobilom, prispieva k menším radom, rýchlejším 
nákupom a šťastnejším predavačkám.



Key Wording

Zrušme spolu netrPAYzlivosť!  
Plaťte v obchodoch rýchlo a jednoducho s mobilnou 
aplikáciou Google Pay od Slovenskej sporiteľne 
a pomôžte zlepšiť atmosféru pri pokladniach.



Development
Kampaň odštartujeme nastrčeným videom, 
v ktorom poukážeme na spoločenský problém, 
čiže nervozitu, ktorú vyvoláva zdĺhavé platenie     
niektorého zo zákazníkov. 

Vo vybranom obchode by Zomri 
zažili netrpayzlivosť na vlastnej koži. 

Zinscenovali by sme situáciu, v ktorej by zákazník                      
platil drahý nákup v centovkách. Ostatní ľudia v rade, 
by si neodpustili komentáre na adresu platiaceho         
zákazníka. Zomri by to celé natočili a následne    
vypostovali na svoj facebook profil, odkiaľ by 
sa video dostalo k bežným ľuďom a médiám. 

Takto by sme otvorili tému zdĺhavého platenia.



Muž platil 100 eurový 
nákup v centoch. 
Trvalo mu to „iba“ 30 minút

V slovenských obchodoch sa rozmohla 
netrPAYzlivosť. Najhoršie vplýva na 
pokladníkov.

Neviete sa dočkať, kým zákazník 
pred vami konečne zaplatí? 
Tak potom trpíte netrPAYzlivosťou!

Novodobá choroba menom 
netrPAYzlivosť trápi 90% Slovákov

V online budeme tému zdĺhavého platenia rozvíjať 
a poukazovať na novodobý spoločenský problém        
menom netrPAYzlivosť. 



O netrPAYzlivosti bude existovať oficiálna zmienka
na wikipédii. Jej existenciu budú potvrdzovať 
aj renomovaní sociológovia a psychológovia. Známe 
ososbnosti sa budú priznávať k tomu, že ňou trpia.

Nervozita spôsobená pomalým platením jedného zo zákazníkov. 

Na ostatných čakajúcich v rade sa prejavuje hlbokým predýchavaním, 

gúľaním očami a uštipačnými poznámkami na adresu platiaceho. 

Účinným spôsobom ako jej predchádzať je rýchle a jednoduché 

platenie mobilom.

neprPAYzlivosť

90% zákazníkov trápi netrPAYzlivosť. 
Jej dôsledky si najviac odnesú pokladníci.



Následne Slovenská sporiteľňa predstaví účinný 
spôsob ako netrPAYzlivosť raz a navždy odstrániť – 
rýchle platby mobilom.

Tých, ktorých netrPAYzlivosť ovplyvňuje negatívne 
najviac - čiže pokladníkov vo vybraných reťazcoch 
nezištne vybaví mobilmi so službou Google PAY.

Kedykoľvek uznajú za vhodné, môžu mobil použiť, 
aby minimalizovali negatívnu náladu u ďalších 
zákazníkov stojacich v rade.

Z pokladníkov vďaka tomu urobíme 
ambasádorov jednoduchého a rýchleho 
platenia mobilom.



O iniciatíve SLSP budeme hovoriť v PR článkoch. 
Zároveň budeme vyzývať širokú verejnosť aby sa 
pridali k pokladníkom a bojovali proti 
neptrPAYzlivosti tiež.

Slovenská sporiteľňa má riešenie na 
netrPAYzlivosť. Pokladníkom rozdala 
mobily, ktorými môžu v prípade núdze 
platiť za zákazníkov.

Vo frekventovanom potravinovom 
reťazci sa netvoria žiadne rady. 
Môže za to Sloveská sporiteľňa.

Slovenská sporiteľňa vyzýva ľudí: 
Uľahčite život pokladníkom, 
plaťte mobilom! 

NetrPAYzlivosť nemusí vôbec existovať, 
tvrdí Slovenská sporiteľňa.



Vytvoríme aj kampaňový web, z ktorého si každý 
bude môcť stiahnuť aplikáciu Google Pay a pridať sa 
k iniciatíve. Z kampaňového webu si bude tiež môcť 
každý stiahnuť nálepku na zadnú stranu telefónu 
a šíriť tak info o rýchlych platbách ďalej.

Obrandujeme aj zarážky za nákup 
v potravinových reťazcoch.

ĎAKUJEME ZA TRPAYZLIVOSŤ


