
Hlavná idea sa týka každého. Je postavená 
Na dôvode, prečo vôbec seriály a filmy 
pozeráme, prečo vôbec vznikli. kvôli 
zábave. Teda vlastne nude.

posolstvo kapmane je jednoznačné 
a jednoduché. S netflixom by si sa nenudil! 
všetci ľudia spadajúci do cieľovky 
( aj mimo nej ) sa nechcú nudiť, majú mobil, 
tablet alebo notebook stále so sebou, 
problém so stabilným pripojením rieši 
možnosť sledovať offline. 

idea



potencionálnych nových uživateľov je potrebné informovať o tom, že:

1. netflix je už aj na slovensku!
Aj  keď väčšina ľudí z cieľovky vie, čo je netflix,
považujú ho za americký a nevedia, že je dostupný už aj na Slovensku.

2. Za vyskúšanie nič nedáš!
Na slovensku sa darí veciam, ktoré sú zadarmo. Lepšie lákadlo je už len 
jedlo. Jedlo zadarmo.

3. jasné, že viem, čo to je
Aj keď je predpoklad, že všetci vedia, čo to ten netflix je, pre prípadných 
neznalcov je lepšie predstaviť celú jeho podstatu.



každý sa mnohokrát nečakane ocitne 
v situácií, keď musí na niečo čakať/nudiť sa, 
niekedy aj dlhé hodiny. U lekára, na úrade, 
vo vlaku, na zastávke, na nudnej pred-
náške,...na miestach ako stvorených na 
ďalší diel seriálu. práve na tu by mohli byť 
umiestnené plagáty/ prospekty, ktoré tu 
majú šancu pomáhať. kampani aj ľuďom.

posolstvo  teda zasiahne práve ľudí, ktorí 
sa nachádzajú Na miestach, kde je veľký 
predpoklad nudy.

print

vieš prečo sa nudíš?

lebo ešte stále nemáš 

aj keď je už  na slovensku,  na mesiac zadarmo
125 miliónov hodín najlepších filmov a seriálov bez reklám, 

ktoré môžeš sledovať aj offline 

a mohol by si aj teraz, 
ale ty ho ešte stále nemáš... 

 

netflix.sk



Reklama na netflix v tV by sa dala spraviť 
veľmi jednoducho a nízkonákladovo. 
Na slovensku sme zvyknutí na reklamy 
samotných televízí v štýle vianoce 
bez reklamy, akčný mesiac a podobne. 
V tomto zmysle by sa mohla niesť 
propagácia mesiaca zadarmo na netflixe, 
niečo ako paródia na tieto upútavky. 

Začínala by sa klasicky, zostrih zo 
seriálov a filmov z ponuky netflixu spolu
s  dramatickým komentárom Petra Rúfusa, 
divák očakáva presný čas vysielania a na 
konci zaznie : “už tento mesiac zadarmo, 
kedykoľvek, kdekoľvek ste, ( dramatická 
pauza ) na netflixe”,
súčasne sa nečakane namiesto animácie 
jojky alebo markízy zobrazí logo natflixu.

takto by sa dali vytvárať reklamy na 
maratóny filmov alebo celých serií seriálu 
bez reklamy. Jednoducho vyzdvihnúť to,
v čom je výhoda netflixu.  

tv



youtube je miestom, kam chodia ľudia 
hlavne kvôli hudbe a zábave. Reklamy 
pred videami sú síce otravné, ale ideálne 
na reklamu proti reklame. 
čas na povinnú časť reklamy je 5 sekúnd. 
Poslstvo tejto kampane sa dá zhrnúť do 
jednej vety. 

príklad : “na netflixe by si reklamy 
nepozeral”
ešte stále zostávajú 3 sekundy na vymeno-
vanie aspoň jednej hlavnej výhody net-
flixu. Napríkad, že je na mesiac zadarmo, 
prípadne sa môžu striedať rôzne verzie, 
vždy s iným benefitom.

Takto sa opäť  

youtube



Konkurencia : Hlavným problémom Slovenskej konkurencie netflixu je ich nedôveryhod-
nosť, presýtenosť reklamami, technické nedostatky, zlá kvalita,  množstvo krokov, ktoré 
musí človek podstúpiť aby sa dostal k obsahu a predovšetkým každým nenávidené samoz-
vané vyskakujúce reklamy s pochybným obsahom a zvukovou stopou. Rovnako ako na you-
tube sú ale skvelým priestorom na reklamu. 

konkurencia

toto môže byť posledné okno, 
z ktorého vyskočíš. 

125 miliónov hodín seriálov a filmov

na mesiac zadarmo a bez reklám

netflix.sk/ad

už aj na slovensku



not so fun fact na záver. 

Je 8.5. 23:50  a celá táto kampaň aj prez-
entácia vznikli v priebehu pár hodín vo 
vlaku. postojačky. 

ďakujem za váš čas!


