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3 eventy za 
30 hodín



2

C. Event PR



Zhrnutie projektu / 
dôvody pre ocenenie
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Polus City Center, prvé zábavno-nákupné centrum v 

Bratislave, ktoré na začiatku tisícročia predstavilo revolúciu v 

nakupovaní, zmenilo po takmer dvadsiatich rokoch svoj 

vzhľad, filozofiu, ponuku aj meno.

Prerod na VIVO! Bratislava sprevádzala rozsiahla kampaň, 

ktorá pomohla zmeniť identitu milovaného a zaužívaného 

brandu bez pocitu, že zákazník o niečo prichádza. 

Súčasťou kampane boli tri eventy pre tri rôzne cieľové 

skupiny v priebehu dvoch dní. Spoločnými silami dve 

agentúry – PRime time a JANDL – pripravili neopakovateľný 

zážitok pre všetkých.



Výzva a cieľ 
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Polus poznali návštevníci takmer dve desaťročia. Za túto 

dobu sa z neho stala ikona Bratislavy, a preto s oznamom o 

pripravovaných zmenách prišla logicky aj vlna obáv z 

nepoznaného. 

Cieľom projektu bolo pripraviť event pre tri veľmi rozličné 

skupiny s rôznym zámerom, a preto sme sa rozhodli pripraviť 

eventy tri. Na prvom evente sme sa poďakovali partnerom a 

dodávateľom, na druhom sme projekt predstavili novinárom 

a influencerom a vrcholom bolo slávnostné otvorenie s 

bohatým hudobným programom. 



Stratégia a plán 
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Výzvou bolo zorganizovanie troch eventov s rozličným 

charakterom v krátkom časovom úseku na jednom mieste. 

Pre zamestnancov, partnerov a dodávateľov JANDL večer 

pred otvorením zorganizoval VIP event s pocitom exkluzivity, 

že nové priestory uvidia ako prví. Cieľom tohto eventu bolo 

poďakovať sa a osláviť spoločné úspechy.

V deň slávnostného otvorenia pripravil PRime time tlačovú 

konferenciu pre novinárov a influencerov, kde sme 

predstavili nový koncept a odhalili nové logo.

Vyvrcholením bolo slávnostné otvorenie pre verejnosť, 

ktoré sprevádzal bohatý hudobný program a súťaže. 



Realizácia
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VIP event
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VIP event pre takmer 500 zamestnancov, 

partnerov a dodávateľov sa konal vo 

vynovených priestoroch nákupného centra. 

Na akcii sa otvorili najnovšie obchody a 

nechýbalo ani občerstvenie. Hostia mohli 

ochutnať víno, pivo alebo destiláty v 

brandovaných pohároch a užívať si živú kapelu 

a vystúpenia tanečných skupín.





Tlačová konferencia
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Pre mienkotvorné a regionálne médiá a influencerov 

sme pripravili tlačovú konferenciu, na ktorej sme 

všetko odhalili a predstavili nové VIVO! Bratislava. 

IMMOFINANZ spolu s bývalým a súčasným 

primátorom BANM pripomenuli kultúrny význam 

Polusu a predstavili plány VIVO! do budúcnosti. Pre 20 

zúčastnených novinárov a verejnosť sme odhalili 

nové logo a previedli sme ich novými časťami centra. 
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Slávnostné otvorenie
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Program slávnostného grand opening eventu bol 

zostavený tak, aby oslovil čo najväčšie masy a 

pritiahol ľudí do nákupného centra. 

Event moderoval zabávač Michal Hudák a v 

hudobnom programe sa predstavili Miro Jaroš, ktorý 

zabavil detských návštevníkov, a Marián Čekovský 

band. Vrcholom dňa bol koncert obľúbenej kapely 

IMT Smile, ktorá mala pritiahnuť rôzne vekové 

skupiny a priniesť jedinečný zážitok.
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Výsledky



Obchodné výsledky
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870 000413 eventy Najvyššia
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V kľúčový deň slávnostného otvorenia sme zorganizovali tri 

úpešné a náročné eventy. 

Cca. 350 hostí sa na VIP evente zabávalo do neskorých ranných 

hodín.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnilo viac ako 20 novinárov a 

influencerov a výsledkom bolo ešte v ten deň 41 spontánnych 

mediálnych výstupov z ktorých bolo 24 v auditovaných 

médiách (MML & AIM monitor). Približný dosah výstupov v tento 

deň bol 870 000 a získaný mediálny priestor takmer 

34 000€ v AVE (Newton Media Monitoring). 

Počas slávnostného otvorenia zaznamenalo centrum najvyššiu 

návštevnosť v posledných rokoch a tento trend pokračuje.
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Sarra
Cornner

Mediálny reach 7.11.2019

870 000 
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ĎAKUJEME

PRime time, s.r.o.
Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

www.primetime.sk
T: 02/67267 340
E: primetime@primetime.sk


