Zaslúžiš si

Našou cieľovou skupinou sú ľudia, pre ktorých je sledovanie filmov a seriálov
dlhodobým koníčkom. Sprevádza ich po celý život v rôznych podobách. Veľmi
dobre poznajú všetky strasti aj slasti, ktoré táto záľuba prináša.
Ak ich chceme presvedčiť, že sa im oplatí do streamovacej služby Netflix
zainvestovať (nadštandard oproti sledovaniu obsahu zdarma online alebo v TV),
musíme im dokázať, že ich „rola“ diváka nie je jednoduchá a pasívna. Už
dokázali, že vedia sledovať oddane, často aj cez prekážky, ktoré im stavajú do
cesty „tradičné“ služby na sledovanie obsahu. Prečo si to konečne
nezjednodušiť?

Ten nadštandard si už predsa zaslúžili.

BIG IDEA
Tvoja bohatá kariéra diváka filmov a seriálov si zaslúži obdiv.

Zaslúžiš si mať to jednoduchšie.
Zaslúžiš si Netflix.

TV SPOT (30 s)
/záber je vždy na obrazovku z pohľadu spoza diváka, dynamický sled scén/
VOICEOVER: Vždy si vedel, že byť divákom, to nie je len tak.
Dokázal si začínať už ráno. /chlapec v pyžame sedí pred TV a pozerá kreslenú
rozprávku/
Končiť až ráno. /teenager sleduje seriál na notebooku, vychádza slnko/
Bol si pirátom, /teenager sťahuje ilegálny obsah s víťazoslávnym výrazom/
bezpečnostným analytikom /obrazovka plná falošných DOWNLOAD a WATCH
NOW tlačidiel, teenager medzi nimi váhavo prechádza kurzorom/
aj virológom. /naskakujú varovné upozornenia a okná symbolizujúce vírus/
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Maratóncom, /timelapse mladého muža sledujúceho seriál, strieda sa deň a noc/
pašerákom, /muž v kine vytiahne balík popcornu spod svetra/
stratégom /pár sleduje horor, žena sa zľakne a privinie sa k mužovi; muž sa s
veľavravným úsmevom otočí do kamery/
aj aktivistom. /dvaja muži sledujú TV s pivom v ruke, naskočí reklamná prestávka;
1: „Tie reklamy by mali zakázať.“ 2: „Mali.“/
Nebola to vždy prechádzka ružovou záhradou. /na obrazovke v pozadí sa objaví
scéna z lekárskeho prostredia/
Ak si to dotiahol až sem, zaslúžiš si uznanie. Zaslúžiš si mať to konečne
jednoduchšie. Zaslúžiš si Netflix.
Začni svoj prvý mesiac zdarma na netflix.com
2/2

OOH – citylighty
Viacero variantov s jednotným claimom „Zaslúžiš si Netflix.“ Doplnené o
vizuály z konkrétnych seriálov.
Príklady:
- Zvládol si sa vyhýbať spoilerom celé dva týždne? Zaslúžiš si
uznanie, zaslúžiš si Netflix. /vizuál z finále Breaking Bad/
- Zvládla si všetkých 13 kaziet za dva dni? Zaslúžiš si uznanie,
zaslúžiš si Netflix. /vizuál z 13 reasons why/

SOCIAL MEDIA #zasluzimsinetflix
Komunikácia na sociálnych sieťach /Facebook, Instagram a YouTube/ bude
nadväzovať na TV spot, ako aj na OOH reklamu. Zostrihané verzie TV spotu sa
objavia ako reklama na YouTube, aj ako sponzorované príspevky na Facebooku a
Instagrame. Unikátne však budú odkazovaním na súťaž #zasluzimsinetflix. Ďalší
obsah na sieťach bude úzko súvisieť so štýlom komunikácie OOH.
Fanúšikovia filmov a seriálov sa radi chvália príspevkami z ich sledovacích
maratónov. My ich vyzveme, aby si vyskúšali Netflix zadarmo a pochválili sa
svojim usilovným „diváčením“ spolu s hashtagom #zasluzimsinetflix. Každý týždeň
získajú autori dvoch náhodne vybraných príspevkov predplatné Netflix na celý rok
zdarma.*

*Podmienkou výhry je využívanie služby Netflix v danom období, či už v rámci
úvodného mesiaca zdarma, alebo platených balíkov. Šanca na predĺženie
bezplatného využívania z jedného mesiaca na dvanásť zvýši motiváciu otestovať
si výhody Netflixu aj u tej časti cieľovej skupiny, ktorá primárne neuvažuje o
zahájení bezplatného mesiaca, keďže o platené služby nemá ďalej záujem.
Samozrejme, ich primárny odmietavý postoj môže byť pozitívne zmenený
dobrými skúsenosťami s Netflixom

