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Kde Polus 
končí, VIVO! 
začína
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A. Corporate 
Communication



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 PR kampaň, 

ktorá pomohla zmeniť identitu milovaného a zaužívaného 

brandu bez pocitu, že zákazník o niečo prichádza. Naopak, 

podarilo sa nám vytvoriť atmosféru nadšenia a očakávania. 

Agentúra ukázala, že dokonale pozná trh, jeho obavy 

a príležitosti a pomohla komunikovať najsilnejšie stránky 

projektu pre výnimočný výsledok.



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. Za dvadsať rokov sa však mnohé zmenilo, 

a preto sme sa museli zmeniť aj my. 

Cieľom projektu bolo priniesť návštevíkom moderné 

komunitné centrum, ktoré ľuďom ponúkne príležitosti nielen 

nakúpiť jedlo a oblečenie v širokej ponuke obchodov, ale aj 

navštíviť kino, zatancovať si či stráviť príjemné chvíle s 

priateľmi a rodinou. 



Stratégia a plán 
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Cieľom bolo minimalizovať strach zo zmeny u dlhoročných 

návštevíkov centra a prilákanie nových. Komunikačný plán 

sme postavili na snahe znovu vybudovať lokálnu komunitu 

v mesteskej časti Bratislava-Nové Mesto. Centrom tejto 

komunity má byť práve vynovené nákupno-komunitné 

centrum. 

Kombináciou otvorenej komunikácie o chystaných zmenách 

a tématických článkov vyzdvihujúcich dôležitosť komunity 

sme dosiahli, že návštevníci pozabudli na nepríjemnosti 

spojené s rekonštrukciou a tešili sa na to, čo príde.



Realizácia
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Tlačové správy
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Aby sme minimalizovali strach zo zmeny, 

potrebovali sme zachovať vysokú úroveň 

informovanosti a transparentnosti. 

Preto sme v období pol roka pred slávnostným 

otvorením vydali 11 tlačových správ. 





PR články v online a 
printových médiách
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Aby sme podporili nadšenie pre nový koncept 

nákupného centra, vydali sme počas kampane 

35 platených PR článkov.

Medzi nimi bol napr. rozhovor s dizajnérom 

nového centra, lifestyleové blogerské články, 

článok popisujúci všetky zmeny a pozvánka na 

slávnosté otvorenie. 





Tlačová konferencia s 
odhalením nového loga
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Pre mienkotvorné a lokálne regionálne médiá a

influencerov z Bratislavy sme pripravili tlačovú 

konferenciu. Na tejto predstavitelia IMMOFINANZ 

spolu s bývalým a súčasným primátorom mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto pripomenuli kultúrny 

význam Polusu v živote mestskej časti a predstavili 

plány VIVO! do budúcnosti.

Pre 20 zúčastnených novinárov a verejnosť sme 

slávnostne odhalili nové logo na fasáde a previedli 

sme ich úplne novými časťami centra. 
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TV reportáže
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Zo slávnostného otvorenia, ktoré sprevádzal 

bohatý hudobný program, sme pripravili 4 TV 

reportáže. 
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Výsledky



Obchodné výsledky
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199,000 €1:6,6303 125



Obchodné výsledky
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O staro-novom nákupnom centre sa dozvedel 

v Bratislave takmer každý. Za najväčší úspech však 

považujeme fakt, že návštevnosť centra sa rapídne 

zvýšila a tento trend naďalej pokračuje*. 

Obyvatelia Bratislavy spontánne začali používať názov 

VIVO! Bratislava. Rozhovory o VIVO! sme počuli 

v takmer každej električke a rade v obchode. 





Mediálne výstupy
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303 

46 

257 

15%

85%

Mediálne výstupy

Platených Spontánnych



Typy médií
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125 

178 

41%

59%

Typy médií

Auditované Lokálne a regionálne



Mediálne formáty
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17 

9 

4 

6%
3%TV

1%

Online

90%

Mediálny formát

Tlač Tlačová agentúra TV Online

266 
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Sarra
Cornner

Reach kampane

5 266 000 
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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


