
Kde sa nachádza spoločnosť:
Každodenne vyhodíme asi tretinu vyprodukovaného jedla, nehovoriac o iných veciach ako oblečenie,
hračky, knihy, nábytok… Skrátka veci, ktoré by ešte mohli poslúžiť tým menej “šťastným” okolo nás. Aj
keď sa trend spoločensky zodpovedného života vo svete pomaly rozvíja, na Slovensku, najmä v menších
mestách, ešte tak citeľný nie je. Túto nevýhodu sme si v našom koncepte obrátili na výzvu a rozhodli sme
sa dostať informáciu o Helpi do celého Slovenska.

Výzva:
Ako nájsť médium, ktoré takmer nič nestojí, je na každom aj tom najmenšom mieste Slovenska?

Insight:
Ľudia sú leniví a miesto toho, aby veci posunuli ďalej ich jednoducho vyhodia do komunálu.

Idea:
Helpi v spolupráci s OLO predstavujú: Helpi Truck, prvé vozidlo komunálneho odpadu, ktoré zjednoduší
cestu nepotrebného oblečenia, drogérie a potravín do sharing centier/Dobrých skriniek.

Exekúcia:
Vyradené OLO vozidlá vyleštíme, vytuningujeme brandingom Helpi a vyšleme na cesty do rôznych miest
a obcí. Šoférmi Helpi Truckov nebudú nik iní ako známi greenfluenceri (@viktorvincze a @patrabene),
ktorí vyzbieraný tovar odnesú do Dobrých skriniek. Príchod Helpi Trucku bude oznamovať miestny
rozhlas a QR nálepky na odpadkových nádobách. Okrem toho vytvoríme aj edukatívny obsah pre social
media a krátke behind the scenes video.

Pocit, ktorý chceme vyvolať:
Helpi je šikovný spôsob ako sa bez námahy zbavím vecí, ktoré už v živote nepotrebujem, ale niekto iný
možno áno.

Media mix/nasadenie:
1. Teaser fáza, v ktorej chceme najmä vzbudiť pozornosť na social media.
2. Highlight našej kampane - Launch fáza, v ktorej Helpi Truck spolu s greenfluencermi navštívi pár

vybraných miest, publikujeme PR správy a info v spoločensky zodpovedných podcastoch,
uzavretých skupinách. Tu je pre nás kľúčový awareness.

3. Edukatívna fáza - greenfluenceri vzdelávajú a vyzývajú ľudí, aby sa zapojili (postavili vlastné,
prispeli do existujúcich), skrz svoje + Helpi social media profily.

V celej kampani sa snažíme o maximálne vyťaženie pro bono platforiem/mediálnych kanálov a own
channels.


