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NETFLIX NA 

SLOVENSKU 



V HLAVNEJ ÚLOHE 

OOH je geograficky flexibilná. 
Na divákov pôsobí 24/7 a má 

vysoký zásah reklamným 
posolstvom. Do deja filmu 

vstupuje preto, aby spôsobila 
zápletku a vyriešila problém 

Netflixu (BUZZ). 
 

 V živote mladých ľudí zohrávajú 
dôležitú úlohu. Do deja filmu 
vstupujú aby pomohli OOH 

vyriešiť problém Netflixu. Ich 
úlohou je vyvolať emóciu  a 
efektívne zasiahnúť( VIRAL, 

SAJFA, SÚŤAŽ). 

V SLOVENSKOM ZNENÍ 

 PR je vedľajšia postava ale 
je tiež veľmi dôležitá. Tlačí 
rozumy do hlavy ostatným 
postavám preto sa OOH a 

SOCIÁLNA SIEŤ snažia mať s 
ňou dobré vzťahy aby ona 
mala zase dobré vzťahy s 

Netflixom (PR články). 
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Príbeh sa odohráva na Slovensku, kde prichádza Netflix, najväčšia 
videoslužba na svete. Jej snom je osloviť mladých ľudí vo veku od 25 -35 
rokov. Mladí ľudia sa ale stále niekde ponáhľajú a nemajú čas sledovať 

reklamu, ktorá ich všade obklopuje a je pre nich nezaujímavá. Preto sa ich 
NETFLIX rozhodol zaujať a doslova im povedať: Hej, sleduj ma! Oslovil preto 

svojich troch priateľov OOH, Sociálne siete (to sú súrodenci) a online PR. 

OBSAH 

FILMU 

MISIA S CIEĽOM ZAUJAŤ ZAČÍNA...



MISIA OOH 

Do filmu vstupuje už v úvode. Pôsobí  tam celý 
čas, ale postupne odhaľuje svoju tvár. Rozhodol 

sa, že svoju misiu zaujať urobí nasledovne. V 
prvom týždni filmu (kampane) sa začne 

objavovať po Slovensku v podobe billboardov 
príp.megaboardov. Bude používať tízingový 

headline: Hej, sleduj ma! To vyvolá buzz, keďže 
nebude jasné, čo alebo koho majú sledovať. 

K tomuto headlinu použije ešte benfit (som mesiac 
zadarmo, som bez reklám, všetko na jednom 

mieste). To preto aby divákov naviedol, o čom to 
točí. Po týždni sa objaví znova. Prelepí svoje staré 
ja a nová verzia bude headlinom ,,Netflix, sleduj 

svetové videonovinky." Kostým, ktorý má oblečený 
je červenej farby, snaží sa tak divákom napovedať, 
že je kamoš s Netflixom, ktoré má červené logo. Tu 

do deja vstupuje PR, ktoré používa všetky svoje 
zbrane na rozpútanie verejnej diskusie. 

VYVOLAŤ BUZZ 



MISIA POKRAČUJE... 
Zrekapitulujme si to! OOH neúprosne bojuje o svoju pozornosť. Pomáha mu PR, ktoré 

vytvára verejnú diskusiu, píše články... kto za tým stojí??  Už je na očiach jeden týždeň. 
Na pomoc mu prišli sociálne siete. Ich misia zaujať a povedať divákom hej, sleduj ma! 
spočíva v tom, že uverejnia virálne video, vytvoria súťaž na FB a oslovia Sajfu, ktorý je 

influencer veľkej časti potrebnej cieľovej skupiny. Pekne si to vymysleli, snáď to zaberie! 



MISIA SOCIÁNE SIETE 

YOUTUBE 
Poďme si predstaviť ďalšiu z postáv, ktorá vstupuje do príbehu. 
Sajfa okrem toho, že je mediálne známa osobnosť je najnovšie 
vloger, ktorý zdieľa na Youtube zaujímavé momenty zo svojho 
života.  Jeho manželka Veronika spomínala v jednom z jeho 
vlogov, že pozerá Netflix. Veronika je komparzistka, ktorá má v 
tomto filme životnú príležitosť predstaviť a priblížiť fanúšikom 
Netflix. Samozrejme podprahovo! 

 SAJFA 

VIRÁLNE VIDEO 

YOUTUBE, FB 
Spolu so Sajfom a komparzistkou Veronikou prichádza na 
scénu virálne video. Dej filmu je už v druhom týždni. OOH 
už pomaly chystá svoje veľké odhalenie, PR začína 
pripravovať články o tom, že na SR prichádza Netflix, 
Veronika rozpráva fanúšikom o Netflixe a kde sa vzalo tu 
sa vzalo na scéne sa objavuje vtipné virálne video. 



Virálne video rozmýšľalo ako zaujať potrebnú cieľovku. 
A potom to prišlo... Kto z nás neodcituje doslovne repliku 

obľúbeného filmu či seriálu? To je ono! ,,Bude zo mňa 
virálne video z obľúbených filmových/seriálových 
replík,"pomyslelo si. Jeho cieľom je teda postrihať 
vybrané scény tak, aby tvorili vtipný obsah. Tak sa 

potešil, že mu napadol takýto super nápad, že skoro 
zabudol povedať, že na konci videa bude logo Netflixu s 
odkazom: Hej, sleduj ma! Som mesiac zadarmo. Hneď si 

začal spomínať na jeho obľúbené repliky. 

SÚŤAŽ

,,Houston, máme problém.“(Apollo 1) 
,,Hakuna Matata.“ (Leví kráľ) 

,,Bejby nebude sedět v koutě.“(Hriešny tanec) 
Utíkej, Forreste.“ ( Forrest Gump) 

Mama vždycky hovorila „Život je ako krabica čokolády, nikdy 
nevieš, ktorý kúsok dostaneš.“(Forrest Gump) 

E.T. volat domů.“(E.T. Mimozemšťan) 
,,Urobím mu ponuku, ktorú neodmietne. “(Krstný otec) 

FB chcel tiež priložiť ruku k dielu preto navrhol, že usporiada 
súťaž o získanie Netflixu na 3 mesiace zadarmo. Všetci 

súhlasili ale že až v treťom týždni. 



MISIA ONLINE PR 

V celom príbehu vystupovala vedľajšia postava PR. No v 
treťom a štvrtom týždni, keď už dve hlavné postavy OOH 
a sociálne siete nevládzu, prichádza im veľkodušne na 

pomoc a ešte spolu bojujú do posledných síl. 

Použije contentový redakčný obsah, kde predstaví služby 
Netflixu (refresher, startitup, topky.sk, sme.sk, dennikn.sk, 
čas.sk.) a aktivuje nástroj Stroosle, ktorý ponúkne cieľovke 
priamo na webe jeho PR článok. Facebook naberie druhý 
dych postuje statusy o výhodách Netflixu a komunikuje s 

fanúšikmi. 

Príbeh sa pomaly končí... Všetky postavy v tomto filme 
splnili svoju misiu. Či sa Netflixu podarilo splniť si svoj sen 

uvidíte v kinách, už čoskoro! 
ˇ 

PR ČLÁNKY, STROSSLE, FB STATUSY 
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OOH CHYSTÁ ODHALENIE 
PR 

SOCIÁLNE SIETE 
VIRÁLNE VIDEO A SAJFA 

 

OOH JE ODHALENÉ 
VIRÁLNE VIDEO JE VONKU 
SAJFA UVEREJNIL VLOG 

FB SÚŤAŽ 
FB STATUSY 

INTENZÍVNE PR 

VŠETKO UŽ JE 
VONKU A 

INTENZÍVNE PR 
STÁLE PORAČUJE 



ĎAKUJEM ZA 

POZORNOSŤ 

RÉŽIA: Zuzana Luhová 
0918 593 915 

 luhova.z@gmail.com 

No čo,vyhrá tento film Oscara?


