
Jeden by nemal 
robiť všetko



Cieľ

● Zvýšiť povedomie o nerovnoprávnom postavení žien a mužov v spoločnosti
● Poukázať na problémy rodovej rovnosti v domácnosti 
● Zmeniť prístup k domácim prácam s produktami Harmony



Insight

Ženy už dávno nie sú vnímané len ako manželky, 
matky či opatrovateľky. Zastávajú dôležité 
funkcie, formujú náš svet a sú vzorom pre ďalšie 
generácie. V mnohých oblastiach však stále 
existuje veľká nerovnosť medzi pohlaviami. 



Je tu však ešte jedna dôležitá oblasť, o ktorej sa často nehovorí...



Domácnosť 





Riešenie

Harmony je značka, ktorá už roky 
pomáha Slovenkám so starostlivosťou o 
domácnosť. 
A tentokrát prišla s novou edíciou 
papierových utierok na rôzne použitie. 

Aby sme ich predstavili verejnosti a 
zároveň poukázali nato, že dvojice by si 
mali domáce práce deliť, vytvorili sme 
kampaň so silným posolstvom...



Jeden by nemal 
robiť všetko 



Imidžový KV a spot

Mužov, ktorí doma neupratujú sme symbolicky 
zobrazili ako malých chlapcov, ktorí z toho ešte 
nevyrástli. 

Naše produkty sme využili ako pomôcku nielen 
na upratovanie, ale aj ako samotný nástroj na 
rozdelenie úloh.



http://www.youtube.com/watch?v=apguQ7_3zho


Microsite

Na microsite (www.tvojeharmony.sk/spolu) sme 
edukovali prostredníctvom štatistík a blogov, 
ktoré sa do hĺbky venovali téme deľby práce.



Influenceri

Zapojili sme aj známe páry, ktoré si 
delia úlohy a inšpirovali tak svojimi 
príbehmi aj fanúšikov.
Obsah na kanáloch influencerov 
zatiaľ dosiahol viac ako 200 tis. 
videní.

Mediálny budget kampane vrátane 
honorárov pre influencerov 
predstavoval 9000 euro.



Tatiana Žideková

Liliminipug

Sweet Lady Lollipop

L3nik

Babsy HeribanováMinidiamondblog

Lapkinn Zuzana Vačková



Mobilná aplikácia

Aby sme to dvojiciam ešte viac uľahčili, 
vytvorili sme mobilnú aplikáciu, ktorá 
spravodlivo rozdelí úlohy a zohľadní 
pritom preferencie jedného aj druhého. 



FB Event

A keďže jednou z najlepších príležitostí 
na pomoc partnerovi je náročná príprava 
domácnosti na sviatky, zorganizovali 
sme Deň spoločného vianočného 
upratovania.



Ako to dopadlo?



Výsledky

● Hlavné imidžové video získalo na sociálnych sieťach veľkú pozornosť, viac ako 400 000 videní
● A množstvo kladných reakcií od oboch pohlaví
● Kampaňovú microsite navštívilo viac ako 36 000 ľudí
● Mobilnú aplikáciu na deľbu práce si zatiaľ stiahli stovky párov 
● A s pomocou našej novej edície sme inšpirovali mnohé páry k tomu, aby si pomáhali



Navyše organizátori súťaže Sexistický kix 
kampani udelili historicky prvé ocenenie za 

pozitívnu reklamnú prax





… a získali sme aj rozsiahlu 
organickú pozornosť médií









Ale najdôležitejšie je, že sme 
zmenili fungovanie mnohých 

domácností k lepšiemu



Ďakujeme


