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Situácia a realizácia kampane

•Predstavenie O2 SMART Paušálov, ktoré sú revolúciou na telco trhu, si vyžadovalo aj 

veľkolepé odhalenie

•Podstatou týchto paušálov budúcnosti je okrem extra porcie dát OBSAH - v cene paušálu aj 

digitálne predplatné na HBO Go, Tidal a spravodajské denníky 

•Chceli sme ísť za hranice bežného a neusporiadať klasickú tlačovku s prezentáciami a 

chlebíčkami

•Stavili sme preto na veľkolepé odhalenie vo forme konferencie so zaujímavými spíkrami, 

ktorú sme nazvali O2 SMART Talks: Pripravte sa na digitálnu budúcnosť

•Eventu sa okrem technologických novinárov zúčastnili aj zamestnanci O2, pre ktorých 

bolo odhalenie nových paušálov taktiež novinkou

•Vďaka livestreamu prostredníctvom FB kanálu O2 Slovakia mohla byť prítomná aj široká 

verejnosť a fanúšikovia O2

•Každý spíker predstavoval inú oblasť internetu, ktorá sa stala súčasťou paušálov



O tom, aké je to byť vlogerom a aká cesta vedie k tomu, aby sa ním človek stal



O tom, aké je to písať pre Hlavné správy, ako fungujú dezinformačné weby a o 

dôležitosti plateného mediálneho obsahu



O tom, ako už CD-čka nie sú hlavným nosičom hudby a prečo je pre hudobníka 

dôležité byť na streamovacích službách ako napríklad Tidal



O tom, aké je to pracovať pre produkciu HBO ako jedna z mála slovenských 

herečiek



O tom, ako sa okrem neobmedzených SMS, MMS, hovorov a veľkých objemov 

dát stáva samozrejmosťou paušálov od O2 aj predplatné na kvalitný obsah



Kampaň po evente

•Na kampaň nadväzovala ATL a BTL kampaň, online kampaň a tiež široká mediálna podpora

•Okrem klasických formátov sme využili aj podcasty denníkov SME a Denníka N, kde sa náš 

marketingový riaditeľ Igor Tóth rozprával o potrebe kvalitného obsahu a o revolúcii, ktorú O2 

prináša tým, že tento obsah poskytuje v rámci paušálu

•Rovnako sme využili sponzoringové formáty podcastov a newslettrov Denníka N

•Viac osobností sa stalo ambasádorom svojho paušálu. Jednou z tvárí bola aj herečka Zdenka 

Studenková, ktorá vo svojom SMART Paušále predstavila prémiovú službu HBO GO, pretože sa 

ako jedna z mála slovenských hercov objavila aj v produkcii HBO. Medzi tvárami boli s vlastnými 

paušálmi aj Lady Zika (Tik Tok, Instagram), LucyPug (Youtube), Fero Joke, či  raper Separ

(Tidal).



Mediálna publicita O evente spontánne informovali denníky, bulvárne médiá, 

technologickí a lifestyloví novinári aj marketingové médiá



Mediálna publicita



Mediálna publicita - podcasty



Mediálna publicita



Výsledky kampane

•Zrealizovanie netradičného a inovatívneho formátu tlačovej konferencie

•Prepojenie internej a externej komunikácie – nová revolučná ponuka odkomunikovaná naraz cez 

rovnaký message novinárom, zamestnancom, aj fanúšikom

•Odkomunikovanie novej ponuky cez OBSAH poskytnutý formou zaujímavých a netradičných 

spíkrov z rôznych oblastí verejného života

•Nadväzujúca PR podpora cez netradičné formáty (podcasty, ambasádorstvo influencerov)

•Zásah livestreamu na FB: vyše 234 000

• Influenceri kampaňou na sociálnych sieťach zasiahli 2,3 mil. ľudí

• Vyše 60 mediálnych výstupov



Ďakujeme!


