
 

 

 
Projekt 73  
Wiktor Leo Burnett 
 
NÁZOV PRÁCE: Projekt 73 
PRIHLASOVATEĽ: Wiktor Leo Burnett, s.r.o. 
ZADÁVATEĽ: Heineken Slovensko 
KATEGÓRIA: Business to consumer PR  
 
Kontaktná osoba za prihlasovateľa: Dominika Múdra, tel.: +421 917 524 748 
Kontaktná osoba za klienta: Ronald Lupták, Group Brand Manager, tel.: +421 905 213 858 

 
 

1. ZHRNUTIE PROJEKTU (do 500 znakov bez medzier)  
Popíšte v krátkosti prihlásený projekt. Sústreďte sa na kľúčové faktory, ktoré viedli k úspechu. 
Vysvetlite porote, prečo by mal byť práve váš projekt ocenený a čím je jedinečný. Porota 
oceňuje originalitu nápadu, strategický prístup k riešeniu komunikačnej výzvy, netradičné 
a kreatívne poňatie realizácie projektu.  

 
V projekte Bažant 73 sme nabriefovali 3 legendy slovenského grafického dizajnu, 

Karola Rosmány, Pavla Chomu a Jana Meisnera, ktorí boli aktívni v reklame 70. 

rokov, aby vytvorili autorský plagát k Zlatému Bažantu ´73, ktorý je varený podľa 

varného listu z roku 1973. Dali sme im iba jednu podmienku, aby využili techniky, 

ktoré boli dostupné v 70.rokoch.  

 
 
 

2. VÝZVA A CIEĽ (do 800 znakov bez medzier)  
Popíšte zadanie a uveďte stručný popis komunikačnej situácie. Akým komunikačnými výzvam 
bolo potrebné čeliť? Čo bolo vašou úlohou a aké boli ciele kampane? 
 

Zlatý Bažant je v porovnaní so značkami so stáročnými rodokmeňmi relatívny mladík.  

Chceli sme ľuďom zaujímavým spôsobom ukázať, že aj my máme úctyhodnú tradíciu, 

šediny, a skúsenosti zo starých čias, keď sa robilo všetko pomalšie a poctivo, bez 

toho, aby sme skĺzli do klišé obrázkov a tvrdení. Miesto klasickej reklamy, sme sa 

rozhodli spojiť značku s veľmi zaujímavými ľuďmi, nechať ich pracovať, a urobiť o tom 

film. 

 

 
3. STRATÉGIA A PLÁN (do 500 znakov bez medzier) 

Vysvetlite strategický prístupu k riešeniu komunikačnej výzvy. Popíšte idey riešenia, 
insighty,  kreatívny pohľad na riešenie problému a plán kampane.  

 
Ideou launchovacej kampane Bažant ´73, bolo priniesť kampaň tak, ako by bola 

vytvorená v sedemdesiatych rokoch. To sme v podstate využili aj v tomto projekte. 

Akurát sme sa tentokrát nesnažili sami priniesť reklamu, akoby vystrihnutú zo 

70.rokov, ale oslovili sme tvorcov, ktorí boli aktívni aj v časoch, keď sa ešte všetko 

tvorilo poctivo, ručne. 

 

 
 
 



 

 

 
 

4. REALIZÁCIA (do 1000 znakov bez medzier) 
Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé komunikačné fázy a využitie rôznych komunikačných 
nástrojov. 
 

Kampaň nebola len o plagátoch. V rámci kampane bol vytvorený aj 10-minútový 

dokument, v ktorom mladá dokumentaristka Jana Durajová sprostredkovala divákom 

poctivú ručnú prácu spojenú s vytváraním originálnych plagátov.  

 

Okrem toho sme vytvorili 3 teasingové medailóny a 3 min. trailer, ktoré sme nasadili 

na Facebooku a na YouTube, ktorými sme ich pozývali na stránku projekt73.sk, kde 

si ľudia mohli pozrieť celý dokument a zapojiť do súťaže o originálny plagát 

s podpisom autora. Plagáty zároveň prebrázdili celé Slovensko, keď sme ich v rámci 

projektu Bažant Kinematograf vystavili po celom Slovensku. 

 

 
5. VÝSLEDKY (do 500 znakov bez medzier) 

Zdôraznite predovšetkým dopad na zmenu vnímania značky alebo zmenu správania cieľovej 
skupiny. Uveďte či mala komunikácia vplyv na podnikanie, obchodné výsledky alebo 
reputáciu. Nesústreďte sa len na počet výstupov alebo mediálnu hodnotu, ale skôr na 
zasiahnutie cieľovej skupiny.   
 

Dokument bol odvysielaný v televízií, kde ho videlo viac ako 100.000 ľudí. Približne 

80.000 ľudí si pozrelo medailóniky protagonistov a trailer na dokument.  

Projekt 73 mal premiéru na Mágio pláži v rámci Bažant Kinematografu. Diela umelcov 

putovali po celom Slovensku. Diela navštívili 31 miest, návštevnosť Bažant 

Kinematografu bola 33 000 ľudí.  

Rozdali sme 60 originálnych tubusov s podpísanými replikami plagátov. Do tubusu 

sme pre výhercov umiestnili aj pivo Zlatý Bažant 73´, aby sme zabezpečili nielen 

vizuálny ale aj chuťový zážitok. Do súťaže na webe sa zapojilo 357 ľudí. 

 
 
EXTRAS 

Web stránka projektu: http://www.projekt73.sk/ 

 Celý dokument: https://www.youtube.com/watch?v=4xtwWnaLEYo 

Autorské plagáty k Projektu 73 
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