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Informácie 
o produkte

Radosť je odpoveďou na zvyšujúci sa
dopyt po čisto digitálnych službách a
taktiež cenovú výhodnosť mobilných
dát bez viazanosti. Digitálna podoba

Radosti umožňuje poskytovať kvalitný
produkt za atraktívnu cenu.

3 dátové programy za
super ceny.
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4G sieť s pokrytím 97%
populácie Slovenska.

7 dní ju môžeš skúšať
zadarmo.



Situácia Trhová situácia
Pandémia urýchlila digitalizáciu. Na

túto požiadavku trhu sme zareagovali
digitálnym operátorom Radosť. Teraz

chceme na úspešný launch nadviazať. 

S pandémiou žijeme už viac ako rok a
zodpovedný prístup nám umožňuje

postupne sa vrátiť aspoň z časti do starých
koľají. Nebude to ideálne, na masové
podujatia môžeme zabudnúť, no istú

voľnosť si určite užijeme.

Spoločenská situácia

Zvýšenie
poznateľnosti
značky Radosť

 

Kampaňové KPIs
Zvýšenie

zvažovania
značky Radosť

Zvýšenie
návštevnosti webu,
stiahnutia mobilnej
aplikácie Radosť

Veľa našich aktivít sme počas lockdownov 
 vedeli preniesť do digitálneho prostredia.

Túžba po offline zážitkoch v nás však ostala
a chceme doplniť prázdne miesta novými. 

Individuálna situácia

V aktuálnej situácii vidíme
potenciál pre rast a kampaň
značky Radosť. Máme plne
digitálny, jednoduchý
produkt, ktorý ľudom
prinesiem tam, kde budú: v
offline svete. 



Cieľová skupina
Mladí "shiny happy people" 18-34 rokov.

Digital Natives.
Spoločenské tvory, ktoré si síce

udržiavali digitálny kontakt, no offline
zážitky sú pre nich stále nenahraditeľné. 

Všetko chcú dohnať.

mladých zažívalo smútok v poslednom
mesiaci. 

mladým chýbajú osobné stretnutia s
kamarátmi.

mladým chýba cestovanie.

mladým chýba chodiť za kultúrou.

52 % 

82% 

81% 

60% 
Zdroj: 2Muse, N=1000, 15-29 rokov, Máj 2020



Insight
Veľké stabilné festivaly

pravdepodobne nebudú. 
No aj malé mobilné ti

prinesú radosť.

Key message
Preži leto plné zážitkov s

Radosťou! 
 



Event chceme v reálnom čase v offline prostredí priniesť
aj ľuďom, ktorí sa ho nezúčastnia. Okrem

sprostredkovania kultúrnej aktivity majú tieto doplnkové
aktivity za cieľ priniesť nové aktivácie aplikácie. 

Ako osloviť tých, ktorá sa
nezúčastnia? 

Prinášame prvý mobilný festival!

Pre mladých ľudí túžiacich po zážitkoch chceme pripraviť offline event, ktorý bude kopírovať
dátumy a lokácie zrušených slovenských hudobných festivalov. Radosť na týchto eventoch

prinesie malý kultúrny zážitok (koncert a pod.) pre menšiu skupinu účastníkov*

Vytvárame prvý slovenský mobilný festival

Cieľom eventu je okrem sprostredkovania kultúrnych
aktivít aj aktivácia čo najväčšieho počtu nových

používateľov aplikácie. 

Ako osloviť tých, ktorí sa
zúčastnia?

*s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.



Eventová Roadmapa

Jún August

(prázdne miesta v roadmape očakávame ako súčasť vášho návrhu)

9.7. Trenčín

21.8 Bratislava 

16.6. Prešov

Júl



kreatívna idea eventu.
výber interpretov a iného kultúrneho programu pre jednotlivé miesta. 
identifikácia miest festivalu – vašou úlohou je doplniť chýbajúce miesta v roadmape, prípadne navrhnúť alternatívy k už vybraným miestam konania. Pri výbere sa
zamerajte na festivaly a hudobné podujatia, ktoré boli tento rok zrušené v rôznych častiach Slovenska.  
vizualita eventu v súlade s farebnosťou a dizajn manuálom Radosti.
tone of voice, ktorý rešpektuje DNA značky (pozitívna emócia, jednoduchosť) a zároveň je blízky cieľovej skupine.

Návrhy eventu 

Vaše úlohy 
Hľadáme budgetovo efektívne riešenie (produkcia max. 50K)

prostredníctvom ktorých zážitok z eventu sprostredkujeme ľuďom, ktorí sa ho nezúčastnia.
návrh netradičných offline médií - napr.digitálny CLV, ktorý môže každý event streamovať, alebo netradičná forma QR kódu, ktorá používateľa odkáže na web s
livestreamom z eventu.

Návrhy offline nosičov

aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o značke a podporu nových aktivácií aplikácie.
Návrhy aktivácie účastníkov eventu

okrem sprostredkovania kultúrnej aktivity nájsť spôsob ako využiť primárne offline média na digitálnu aktiváciu pre neúčastníkov eventu. 
vašou úlohou je okrem samotných nosičov pripraviť aj výber miest (miesta nosičov by sa nemali zhodovať s miestami eventov). Počet miest je rovnaký ako počet
eventov.

Návrhy aktivácie neúčastníkov 

brief: 6.5
debrief: 10.5
prvá prezentácia: 24.5
on air kampane: 16.6

Timing



Ukážky inšpirácií

Inšpirácie pre využitie offline OOH formátov na online streaming koncertov, aktiváciu aplikácie či upútanie
pozornosti.

Inšpirácia pre zaujímavé využitie QR kódu -  kód z Dronov v Shanghai alebo QR kód ako inštalácia,
ktorá je viditeľná iba pod určitým uhlom. 



Urobte nám Radosť!

Tešíme sa na 
vaše návrhy!


