
Ako folklór a ľudové tradície predali limitovanú edíciu piva 

 
1.    ZHRNUTIE – 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.  

 
Šariš ako hrdý partner slovenského folklóru uviedol na trh limitovanú edíciu – plechovky 
s dizajnom inšpirovaným ľudovou výšivkou. Cieľom komunikácie bolo podporiť predaj od výrobcu 
smerom k obchodným partnerom. V rámci komunikácie sme im dali množstvo dôkazov, že folklór 
sa vracia do módy a tradície sú v nás zakorenené. Dopyt po folklóre potvrdil prieskum a tiež príbeh 
mladého dizajnéra, ktorý slovenskú výšivku preslávil aj vo svete. Ukázal tak presah tradícii do 
súčasnosti, ktorý na obchodníkov zafungoval. Cieľ klienta sme splnili, za necelé tri mesiace boli 
sklady vypredané. 
 
 
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? 

 
Našou úlohou bolo podporiť predaj limitovanej edície plechovky s folklórnym dizajnom smerom 
k obchodným partnerom. Tí potrebovali dôkaz, že zákazníci budú mať o takýto produkt záujem na 
celom Slovensku, aj keď ide o značku, ktorá má svoje postavenie a obľubu vybudované najmä na 
východe. Práve odtiaľ totiž pochádzajú aj výšivky, ktorými sa autor inšpiroval pri navrhovaní 
dizajnu plechoviek. Výzvou bolo autenticky prepojiť pivo Šariš s folklórom, ktorý by spojil ľudí 
naprieč celým Slovenskom. Vsadili sme na silný príbeh, ktorý má svoju históriu a na ich spoločné 
znaky. 
 
  
 
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.  
 

Folklór a tradície sú „in“ – šou Zem spieva žne úspechy, Folklórny festival Východná (prebiehajúci 
v čase kampane) navštevujú desaťtisíce divákov. Rovnako „in“ sú i ľudové motívy. A potvrdili sme 
si to i prieskumom, ktorého výsledky boli nielen materiálom pre médiá v rámci kampane, ale tiež 
argumentom pre obchodníkov na objednávky. Zároveň sme si v B2B i lifestylových médiách 
„privlastnili“ tému folklóru a výšiviek. Využili sme aj zaujímavý príbeh dizajnéra pracujúceho 
s ľudovými vzormi, ale tiež etnologičku a sociologičku. A to všetko ruka v ruke s oceneniami piva 
Šariš Zlatá 12%. 
 
 
4.    REALIZÁCIA - do 1000 znakov bez medzier 
Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé komunikačné fázy a využitie rôznych komunikačných nástrojov. 

 

Kampaň štartovala v marci 2018, keď sme plechovku s originálnym dizajnom predstavili na tlačovej 
konferencii. Predstavil ju jej tvorca - grafický dizajnér Tomáš Kompaník, držiteľ prestížneho 

https://ahaslovakia.sk/pages/onas


ocenenia Red Dot Award, ktorý preslávil slovenskú výšivku v zahraničí. Že folklór a ľudové vzory sú 
„in“ potvrdila aj sociologička Sylvia Porubänová a známa etnologička Katarína Nádaská. Cez 
novinárov sa tak k širokej verejnosti a obchodníkom dostal silný príbeh, ktorý podčiarkol veľkú 
obľúbenosť folklóru a v kombinácii s oceňovaným pivom tiež vysokú pravdepodobnosť 
obchodného úspechu limitovanej edície plechoviek. 

Spolu s predstavením produktu hral kľúčovú úlohu v kampani i prieskum, a to hneď na dvoch 
frontoch. Ako podložená argumentácia pre obchodníkov reťazcov potvrdzujúci nielen nákupný 
potenciál zo strany zákazníkov, ale tiež marketingový potenciál produktu v rámci komunikácie 
reťazca.  
 
Mediálne využitie prieskumu sme načasovali do obdobia najväčšieho folklórneho festivalu vo 
Východnej, čím sme dosiahli synergický efekt a maximalizovali mediálne pokrytie. Slovensko v tom 
čase jednoducho žilo folklórom a ľudovými tradíciami. 

 
 
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.   
 
Cieľ klienta sa nám podarilo splniť, za necelé tri mesiace boli sklady vypredané. Klientovi sme zabili 
dve muchy jednou ranou – presvedčili obchodných partnerov na odber kompletnej limitovanej 
série plechoviek, a zároveň vďaka nadštandardnému mediálnemu pokrytiu ako v lifestylových, tak 
spravodajských médiách vyvolali očakávania a následne zvýšený dopyt u samotných koncových 
spotrebiteľov. Urobili sme tak prvý krok k posunu značky Šariš od regionálneho love brandu 
k obľúbenej celoslovenskej značke.  
 

 


