


Mladí ľudia 
milujú 
Instagram 
a jeho filtre



A taktiež túžia 
po čo najviac followeroch



No ešte 30 rokov dozadu 
tu bola doba, keď si sa veľmi netešil, 
že ťa niekto začal sledovať



Pri príležitosti 30. výročia Nežnej 
sme sa rozhodli ukázať mladým, 
ako by to vyzeralo, keby eštebáci žili 
v súčasnosti, mali Instagram, rozhodli 
sa sledovať človeka len kvôli jeho názorom 
a snažili sa ho kvôli nim eliminovať.



Založili sme IGprofil 

@prislusnik_stb,
na ktorom sme najprv nepridali žiadny 

post, zavreli ho ako privátny 
a začali followovať známe osobnosti. 

Im sa medzi notifikáciami
zjavila tajomná veta: 



S niektorými osobnosťami sme sa 
vopred dohodli, aby nám pomohli 
rozšíriť povedomie o čudesnom 
profile.



S niektorými osobnosťami sme sa 
vopred dohodli, aby nám pomohli 
rozšíriť povedomie o čudesnom 
profile.



Presne mesiac pred 
17. novembrom sme začali 
uverejňovať eštebákove zápisky 
zo sledovania závadovej osoby 

– komika Viktora, ktorému dal 
kpt. Š. Tebák krycie meno ŠAŠO 
a začali schvaľovať žiadosti 
o follow.



A postupne 
sme rozohrali príbeh



A postupne 
sme rozohrali príbeh



A postupne 
sme rozohrali príbeh



A postupne 
sme rozohrali príbeh



Počas trvania kampane sme tiež 
vyrobili AR filter, 
ktorý vám ukázal, aké je to získať 
followera, ktorého sa neviete 
zbaviť.






Okrem toho sme do Stories 
pridávali vopred dohodnuté 
zábery z „tajného sledovania“ 
reálnych osobností.






Vďaka zdieľaniam od influencerov sme na 
Instagrame získali kumulatívny reach 

vyše 1 000 000 mladých ľudí, 

ktorých sme zasiahli v ich 
najprirodzenejšom prostredí.



Okrem zásahu na Instagrame sme získali aj mediálne 
pokrytie na weboch Startitup a Rádio Expres.



V spolupráci s Ústavom pamäti 
národa sme sa pri zápisoch 
zo sledovania snažili 
čo najdokonalejšie kopírovať 
používaný jazyk príslušníkov 
a niektorí ľudia nám celý 
čas verili, že je to nazoaj  



Príbeh sledovaného ŠAŠA 
sa nakoniec skončil pozitívne. 

Deň pred 17. novembrom 
odhalil eštebáka, zosmiešnil ho 

na sociálnych sieťach 
a eštebák sa stiahol do úzadia.



Na výročie Nežnej 
sme uverejnili posledné posty 
s ďakovným posolstvom, 
ktoré oslavovalo nesmiernu 
dôležitosť slobody.




