
VĎAKA NETFLIXU

- čas doma naberá úplne nový rozmer
- venuješ sa svojim záujmom (naraz)
- oddychuješ
- zabávaš sa
- robíš a pozeráš to, čo chceš

NETFLIX JE

- oddych
- pohodlie
- zábava
- terapia
- proste chill

Návrh kampane od
Rebeky



!! NETFLIX prichádza na SLOVENSKO !!

MYŠLIENKA KAMPANE: Netflix ti pomôže uspieť. A keby nie, stále máš Netflix. Netflix & Chill.

Dnešná mladá generácia sa
neustále za niečim ženie, cíti
tlak z každej strany. Byť
úspešný, šťastný, mať vzťah,
peniaze, krásu...a to všetko
zvládať s ľahkosťou.

Mladí ľudia potrebujú po práci
jednoducho vypnúť, venovať
sa iba sebe. Práve kvôli tlakom
z okolia najradšej trávia svoj
voľná čas DOMA.

Podľa štúdií preferuje večer
strávený doma až 52%
millenials. Práve preto
potrebujú život z baru
presunúť do pohodlného
prostredia svojho domova. A
NETFLIX im to umožňuje.

Tak sa preslávilo spojenie
NETFLIX & CHILL ako nová
mantra pre večernú
“romantiku“.
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Dvojstranový inzerát

Inzerát vzbudzuje v 
ľuďoch zvedavosť a 
vyzýva ľudí k návšteve 
webu. 

Priamo naväzuje na 
vytvorený insight, ktorý 
je postavený na randení 
a balení.

Plus všetci vieme, ako na 
Slovákov funguje slovo 
zadarmo .



PR

Začnime tam, kde celá kultúra
NETFLIX & CHILL vznikla. Na online
zoznamkách. Áno, môže za to Tinder.

Vytvorme bot pripojený k dvom
Tinder účtom imaginárnych ľudí.
Napr. Jojo Mrkvička a Katarína
Nováková.

Jojo a Katka budú mať rôzne matches
(zhody), vďaka ktorým môžu
komunikovať s opačným pohlavím. Po
krátkej basic konverzácii sa, ako to už
býva, príde návrh na zblíženie. V
tomto prípade napr.: ,,Máš chuť na
Netflix & Chill?

Následne by Jojo a Katka nenútene
odkázali na netlix.com a spomenuli aj
prvý mesiac užívania zdarma.

Jojo: Ahoj kráska, ako to ide?
Baša: Ahoj Jojo, dá sa, a čo ty?
Jojo: Trochu sa nudím a ty?
Baša: Ani mi nehovor, chcela
som ísť do mesta, ale vôbec
nevládzem :D.
Jojo: Nooo, tak to sme dvaja, čo
keby sme nevládali spolu?
Baša: Nejak rýchlo na to ideš :D.
Jojo: Myslel som len nejaký ten
Netflix & Chill.
Baša: Netflix & Chill? Čo to je?
Jojo: Pozri sa na netflix.com.

Katka: Ahoj frajer, ako sa máš?
Marek: Ahoj kočka, ide to, a čo
ty?
Katka: Klasika, unavená. doma.
Pohoda a nuda, čo ty?
Marek: Rovnako, ale do mesta
ma nikto nevytiahne, haha :D.
Katka: A na Netflix & Chill áno?


Marek: Hmmm, to je už iná reč!
Katka: Pozri sa na netflix.com,
konečne je aj na Slovensku a
prvý mesiac máš na skúšku
zdarma.



ONLINE VIDEOS / SCRIPT 1

Ver tomu, že neodolajú. A
poponáhľaj sa, aby ťa
niekto nepredbehol. Veď
vyskúšaj, ako to funguje.
Prvý mesiac máš od nás
zdarma, tak nezabudni
kúpiť víno.

Odteraz lákaj babeny
domov na zbierku seriálov.
Vďaka NETFLIXu môžeš.

Zbierka motýľov, pche! Tú
už videla, tak skús niečo
nové!

A keby to nevyšlo, čert
to ber a pusti si svoj
obľúbený seriál. Hm?

1.

2.

3.

4.

STOP / STRIH



Je stále zdutá, že spolu
trávite málo času? Hlavne
nestresuj.

Tak vyskúšaj NETFLIX.
Doprajte si relax, možností
je mnoho. Mnoho.
Mnoho.

Spolu aj zvlášť, každý bude
spokojný. Netlix & Chill je
lepší ako terapia.

Úspešnosť je
stopercentná, my už
vieme, ako to skončí...
Vyskúšaj, prvý mesiac máš
od nás zdarma, nič nestojí.
Teda, takmer...

ONLINE VIDEOS / SCRIPT 2

Ale keby to nevyšlo, čert
to ber a pusti si svoj
obľúbený seriál. Hm?

1.

2.

3.

4.

STOP / STRIH



Rebeka

beka.suchter@gmail.com
www.styleofbecca.com

Ďakujem za pozornosť.
Ja už teraz idem Netflix & Chill...

mailto:beka.suchter@gmail.com
http://www.styleofbecca.com/

