
#MLADIMAJUNATO



VÝCHODISKÁ PRE 
TVORBU KONCEPTU

Ľudský problém:
Väčšine mladých bude toto leto opäť bez programu, veľkých 
plánov. Odpadávajú brigády v zahraničí, festivaly aj (ne)rodinné 
dovolenky. O to viac sa budú snažiť tráviť čas vonku, s priateľmi.

Každý deň tu sedím a čumím do počítača.
Zrak sa mi kazí ešte viac ako predtým, už 
potrebujem zájsť k očnej. Nohy mi tŕpnu, aj keď 
každých päť minút mením polohu na stoličke.

Vysalo to zo mňa život. Prestal som takmer 
úplne komunikovať s rodinou, strácal som 
silu odpisovať kamarátom alebo priateľke. 

Nemala som s kým chodiť von, tak prišli 
depresie, že som sama.

Denník N



JE PRIPRAVENÁ POKRAČOVAŤ 
V TOM, ČO MÁ RADA

PODPORA A MOTIVÁCIA POKRAČOVAŤ JE V SÚČASNOSTI
PRE MLADÝCH KĽÚČOVÁ.

CIELOVKA,

“Skateboarding je v poslednom období prudko 
sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových 
záujemcov” YIMBA

This is the biggest increase of skateboarding 
since the Tony Hawk Pro Skater game caused 
the last boom in 2000. Skateboardgb

Aktivita je nákazlivá, generuje ďalšiu aktivitu, 
priťahuje rovesníkov. Kristina Kosteva

Bratislava má v street arte potenciál, chýba 
podpora. Fici.Sme



“SILA KOMUNITY DOKÁŽE
PODRŽAŤ JEDNOTLIVCA
V ŤAŽKÝCH ČASOCH”

INSIGHT



PROPAGÁCIA
SLOVENSKEJ STREET
SCÉNY CEZ ONLINE
NFT* AUKCIE.

IDEA

SLSP si zoberie tému čoraz populárnejšej street kultúry 
na Slovensku a dá priestor jednotlivým komunitám zviditeľniť sa.

Od skaterov z Námestova až po začínajúcich hudobníkov zo Serede. 
Tieto partie budú mať vďaka George-ovi a študentskému účtu možnosť
prezentovať svoje umenie a ešte si aj zarobiť. Ich výstupy - videá, fotky,
hudobné nahrávky si budú môcť ľudia celé leto vydražiť prostredníctvom
NFT tokenov, a tak podporiť svoju obľúbenú komunitu/umelca/športovca
a motivovať ich v ďalšej práci.

Vďaka tomuto projektu podporíme v očiach mladých pozíciu Sporky
ako modernej banky, ktorá sa stará o to, aby sa mladí rozvíjali v tom,
čo majú radi.

*A non-fungible token (NFT) 
is a unit of data stored on a digital 
ledger that certifies a digital asset 

to be unique and therefore not 
interchangeable. NFTs can be 

used to represent items such as 
photos, videos, audio, and other 

types of digital files

#MLADIMAJUNATO



STREET KICK OFF
LAUNCH

NFT dražby začnú možnosťou zakúpiť si dielo od top slovenských street 
art umelcov/športovcov. Vyzbierané prostriedky + rovnaká suma od SLSP 
bude slúžiť na podporu konkrétneho projektu, kt. si daná osoba vyberie.



SLOVENSKÍ STREET 
UMELCI/ŠPORTOVCI 
VYZVÚ ĎALŠIE 
KOMUNITY

VÝZVY

Na sociálnych sieťach spustíme výzvy od rôznych SK športovcov/
umelcov, v ktorých postupne odpromujeme všetky benefity prechodu 
na George-a a samotnú možnosť zavesiť a vydražiť kus svojej vlastnej 
práce na našom webe. 

Benefit platenie hodinkami - parkourista 
Marek Bari vo videu rôznymi trikmi zaplatí 
za DC topánky.

60e bonus za otvorenie účtu - Pek Crew 
namaľujú logo George-a a predstavia
benefit 30+30 eur.

Odmena za nákup kartou - @jesuzmario 
hraním na objekty v pouličnom stánku  
odpromuje Moneyback.

On top
Okrem toho, ktokoľvek si počas streetového
leta založí účet cez George-a, dostane od SLSP
5€ token na akékoľvek vystavené street dielo 
na webe.



INSTAGRAM

PROMO
PRIHLÁSENÝCH DIEL

NFT aukciu a jednotlivé diela budeme postupne predstavovať na SLSP 
Instagrame. Feed zaplníme videami skaterov, fotografov, hudobníkov, 
street basketbalistov, BMXkárov… Ľudia tu navyše nájdu aj info o možnosti 
získať 5€ token, ak prejdú do SLSP cez George-a, príp. si založia nový účet 
a ďalších benefitoch.

On top
5€ token pri založení
účtu cez George-a



WEB LAYOUT
SLSP vďaka NFT Dražbe predstaví 
jednu z prvých platforiem na predaj 
digitálneho umenia na Slovensku.

Možno aj vďaka tejto platforme 
verejnosť získa originálny kúsok,
ktorý môže mať v budúcnosti
oveľa vyššiu hodnotu. 

*web bude obsahovat aj info o účte pre mladých a možnosť stiahnuť George-a



SUMMARY
Cieľ:

Podpora atraktivity SLSP v očiach mladých

GET
Mladí ľudia zaujímajúci sa o street kultúru

na Slovensku

TO
Umocniť pocit, že SLSP je moderná banka,
ktorá sa stará o to, aby sa mladí rozvíjali
v tom, čo majú radi. #mladimajunato

BY
Vznik prvej NFT online aukcie streetových diel



ĎAKUJEME




