
Hodina Zeme



Hodina Zeme je svetová udalosť pod 
záštitou WWF, počas ktorej všade na 

svete zhasínajú metropoly svetlá, aby 
symbolicky komunikovali dôležitosť 

ekologického myslenia.



K tejto udalosti sa vždy na Slovensku viazal 
aj event v uliciach organizovaný WWF 
Slovakia, aby sa oslovilo čo najviac ľudí.



V roku 2019 sa event v uliciach 
prvýkrát nekonal.



Klient však stále chcel osloviť čo najviac ľudí. 

A najlepšie by bolo, aby sme tentoraz 
komunikovali aj viac tém.  

Nielen svetlo, ale tiež 
vodu, odpady, dopravu, …



A tak sme pripravili kampaň .....

počas ktorej sme sa najskôr rozhodli

a zasiahnúť státisíce fanúšikov najúspešnejších 
slovenských IG profilov

#MojaHodinaZeme,

“zhasnúť sociálne siete”



Ako?
Asi hodinu pred Hodinou Zeme sme na Facebook 
a Instagram WWF Slovakia zavesili čisto čierny post, ktorým 
sme vyzvali ľudí, aby sa pridali k nášmu gestu a symbolicky 
vypli počas Hodiny Zeme svoje sociálne siete. 

Resp., aby zdieľali náš čierny status a vyzvali k rovnakému 
gestu aj svoje okolie.



Tento čierny post na náš 
podnet zdieľali stovky 
ľudí počas Hodiny Zeme.



30. 3. Večer – HODINA ZEME
Ľudia sa zapojili prevažne na Instagram Stories.

Odozva od ľudí bola masívna. Náš čierny post zdieľali na 
svojich IG a FB účtoch okamžite, ako sme ich vyzvali, cez 
ich vlastné posty aj Stories.

Samotný Instagram umožňuje uložiť do svojich Highlights 
100 Stories, čo sa nám podarilo zaplniť ešte skôr, ako 
vôbec skončila Hodina Zeme. Čiže menej ako za hodinu 
a vlna pokračovala.



Vybrané profily, ktoré zdieľali výzvu 
počas Hodiny Zeme.



Vybrané profily, ktoré zdieľali výzvu 
počas Hodiny Zeme.



Vybrané profily, ktoré zdieľali výzvu 
počas Hodiny Zeme.



Po Hodine Zeme sme začali ľudí vyzývať aj k reálnym skutkom 
pomocou postov a Stories  

týkajúcich sa vody, odpadov, dopravy a pod. Vždy sme to 
podpísali hashtagom #MojaHodinaZeme 



Ďalšie výzvy, ktoré sme dávali von, pôsobili hravo, 
neokukane a vždy boli podpísané hashtagom 

#MojaHodinaZeme:

•   Tento týždeň splachujem iba malým tlačítkom.
•   Dnes sa osprchujem so svojou polovičkou a ušetrím vodu.
•   Neplytvám vodou na umývanie auta. Počkám na dážď.
•   Dám si fitko pred fitkom. Pôjdem doň pešo.
•   Nekúpim nové hračky deťom. Vymeníme si ich s priateľkami.



Vybrané splnené Instagram výzvy



Vybrané splnené Instagram výzvy



Vybrané splnené Instagram výzvy



Vybrané splnené Instagram výzvy



Zapojili sa aj (ne)ifluenceri



A výsledok? 



Nárast IG followerov: 

1400 +
Počet zapojených 

TOP IG influencerov:

45 +

Celkový dopad
Potenciálne kumulatívne 

zobrazenia fanúšikom TOP 
slovenských IG influencerov:

3 158 210



Zoznam influencerov, ktorí sa zapojili do výziev

...a mnohí ďalší ľudia s menším 
počtom followerov

Lucypug - 770K
Dominika Cibulková – 456K
Sellasie – 340K
Demotivácia – 224K
Fero Joke – 122K
Karolina Chomistek – 101K

Oswaldphotoss – 84K
DJ EKG – 66K
Evzen – 65K
Diana Hágerová – 51K
Lukáš Frlajs – 46K
Sweladylollipop - 36K
Nahodsask – 31K
Tamara Heribanova – 30K
Adam Źampa – 24K
Drahomír Piok – 23K

INTEREZ - 144
STARTITUP - 125K
Čistá duša – 102K
FACH – 10K

SLOWLANDIA – 6K
Malkia park – 6K
SLOVART 5K
Urban house – 3K
Organila products – 2K
EUROVEA 1K
This Is Locco – 1K
Le Payaco – 0,3K

Linda Nyvltova – 18K
Darius Koči – 16K
Lapkinn 15K
Fahionspy.sk – 11,1K
Trikso – 10K
Stylemon – 10K
Nikoleta Hilková – 10K
Viki Brikova – 6K
Rajnova Michaela – 4K
Tina Szaboova – 1,5K
Tech_nstyle – 1,2K

Martinus - 41,7K
Funradio - 191K
Laci Strike - 31,3K
Martin Šmahel - 39,1K



Bonus
Aj keď išlo primárne o IG kampaň, narástli aj 

fanúšikovia Facebook stránky WWF Slovakia.

Nárast fanúšikov:

400 +



Priniesli sme tak WWF Slovakia koncept, ktorý môže trvať 
donekonečna.  

Pretože Hodinu Zeme si predsa môže každý z nás spraviť 
každý deň a rôznych spôsobom.

FYI: Kampaň klient využíva dodnes 


