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OSLOVENIE CIEĽOVEJ SKUPINY
Komunikujeme s mladými ľuďmi od 25 do 35 rokov. 

Žijú dynamický život a pohybujú sa v mestách, kde pracujú.

Pri presunoch nemajú čas podrobne skúmať reklamné ponuky, 
preto budeme komunikovať priamo, zrozumiteľne a stručne. 

Vzhľadom k tomu, že veľká časť ich života prebieha online, 
počítame s tým, že pojem Netflix im už niečo hovorí. 

Kampaň ,,Toto je Netflix“ sa snaží toto neurčité povedomie o 
značke zmeniť na tri konkrétne a uchopiteľné benefity. 



INSIGHT
Služba Netflix ponúka tri silné benefity:

1. kvalitný obsah z vlastnej produkcie
2. absenciu reklám
3. prvý mesiac používania zadarmo.

Kampaň ,,Toto je Netflix“ sa sústredí na ich jednoduché a zapamätateľné 
predstavenie cieľovej skupine, ktorá s nimi zatiaľ nie je dostatočne 
oboznámená a tak nie je motivovaná ďalej skúmať službu Netflix.

Hlavným cieľom stručných odkazov je vyvolať u cieľovej skupiny záujem.  



1. KVALITNÝ OBSAH Z 
VLASTNEJ PRODUKCIE 

Názvy najúspešnejších seriálov sú 
pravdepodobne v rámci cieľovej 
skupiny známe aj tým, ktorí ich 

nesledujú. Táto skupina ľudí však 
registruje len názov ako značku.

médium: outdoor – city lights

cieľ: vytvoriť prepojenie medzi 
najznámejšími seriálmi a značkou 
Netflix a vyvolať zvedavosť.

prevedenie 1



prevedenie 3prevedenie 2



2. ABSENCIA REKLÁM 

Najsilnejšie otrávenie reklamnou pauzou prichádza práve počas 
samotnej reklamnej pauzy. 

Do tohto momentu vstúpi hlas, ktorý divákovi pripomenie, že 
sledovanie filmov a seriálov na Netflixe reklamy neprerušujú.

médium: krátky spot uvádzajúci reklamné bloky v kine a v televízií

cieľ: upozorniť na vyšší komfort pri sledovaní Netflixu, ktorý 
neprerušujú reklamy



Prevedenie:
2 po sebe idúce nápisy 
+ hlboký mužský hlas, ktorý ich číta



3. PRVÝ MESIAC POUŽÍVANIA ZADARMO
Stručný oznam o možnosti využiť službu Netflix počas prvého mesiaca zdarma 

najviac vynikne v prostredí, kde sa s týmto benefitom bežne nestretávme, hoci by 
sme to ocenili. Tam, kde sme za využívanie služby bez platenia trestaní – v 

mestskej hromadnej doprave.

Slogan poukazujúci na rozdiel medzi Netflixom a cestovaním
MHD zároveň cestujúcim pripomína, že si majú kúpiť a označiť cestovný lístok.

médium: print na prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy
(z vonkajšej strany ako polep, z vnútornej strany ako plagát)

cieľ: upovedomiť o možnosti vyskúšať Netflix na mesiac zadarmo +             
pripomenúť cestujúcim, že v MHD musia mať zakúpený lístok 



prevedenie



OČAKÁVANÉ DOPADY KAMPANE 

a. zvýšenie povedomia o benefitoch, ktoré Netflix prináša
b. vzbudenie záujmu o vyskúšanie služby Netflix

c. získanie nových trvalých užívateľov Netflixu


