
Slnko v sieti

Slovenská filmová a televízna akadémia



Východisková pozícia

O čo nám išlo?

Aby o nás ľudia vedeli, videli a poznali!

Zlepšiť pozicioning SFTA

Spojiť akadémiu so silnými tvárami

Zlepšiť mediálne pokrytie Slnko v sieti *sledovanosť

Tieto ciele sa nám podarilo naplniť, hoci to bola veľká výzva vzhľadom na množstvo a rozdielnosť 

komunikačných cieľov (Slnko v sieti, Maratón víťazných filmov a Týždeň slovenského filmu).



Predstavenie zástupcov Prezídia SFTA / „Tváre“ Slnka v sieti

Zatraktívnenie ocenenia a ceremoniálu pre médiá a laickú verejnosť 

Naštartovanie konzistentného budovania značky Slovenskej filmovej a televíznej 
akadémie, národnej filmovej ceny, filmovej tematiky

Zvýšenie  záujmu o prehliadku Týždeň slovenského filmu 

Vyjednanie a nastavenie relevantných mediálnych partnerstiev a spoluprác

Prostredníctvom atraktívneho kontentu na SoMe pritiahneme pozornosť cieľových skupín

Náplň našej spolupráce



www.skpr.sk

Naše komunikačné 
míľniky



Uzatvorenie nominácií SFTA Oznámenie nominácií SVS Hlasovanie o Cenu diváka



Tlačová konferencia – blíži 

sa Slnko v sieti

Odovzdanie cien Slnko v sieti Maratón slovenského filmu Týždeň slovenského filmu



www.skpr.sk

Využili sme na to 
tieto nástroje



Komunikačné nástroje

Executive
visibility

Tlačové 
konferencie 

a tlačové 
správy

Media
Relations

Mediálna 
kampaň

Sociálne 
siete
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Mediálne partnerstvá



Prečo sa mediálne partnerstvá vyplatili 

V rámci podpory komunikácie sme si zvolili pár silných mediálnych partnerov, ktorí nám pomohli

zabezpečiť, aby sa informácie dostali k požadovanej cieľovej skupine. Zámerne sme vyberali tak, aby

sme zasiahli čo najviac ľudí, aj preto sme išli do spoluprác s RTVS (prirodzený partner, nakoľko sú

vysielateľom priameho prenosu a vedeli nám zabezpečiť značnú programovú podporu), Petit Press ako

prevádzkovateľ najčítanejšieho mienkotvorného médiá a TASR ako tlačová agentúra, ktorá má prienik na

ostatné mediálne domy cez svoje agentúrne služby.



TASR



Petit Press



RTVS



Cielené mediálne spolupráce

V rámci mediálnych spoluprác sme sa ďalej zamerali na silné online portály a tematicky ladené médiá,

ktoré sa orientujú na nami žiadanú cieľovú skupinu fanúšikov filmu a mladých aktívnych ľudí. Rovnako

sme siahli po podpore eventových portálov. Využili sme aj OOH promo formou citylightov v kľúčových

mestách BA, či letákov vo vlakoch.



Refresher, StartitUp



Kinečko, InBa, Film.sk



Kam do mesta, Citylife



Bigmedia

Citylighty v kľúčových mestách: BA, BB, KE, ZA, NR, TN, PP

Pokrytie vlakov: IC, R, RR, Os na trasách BA-ZA-KE , BA-ZA, BA-ZA-HE, BA-ZV-BB, BA-ZV-KE, 

KE-ZV-BA,KE-ZA-BA,  PP- Štrbské Pleso
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Media monitoring



Media monitoring

Celkový monitoring za obdobie, počas ktorého prebiehala komunikácia. Výstupy zahŕňajú všetky 

relevantné a mienkotvorné médiá.
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Počet mediálnych výstupov

print

online

tlačová agentúra

rádio

TV
print 43

online 246

tlačová agentúra 15

rádio 10

TV 14

SPOLU 328



Mediálna hodnota výstupov

171 827 € 

98 445 € 

6 600 € 

30 542 € 

51 350 € 

print

online

tlačová agentúra

rádio

TV

print 171 827 € 

online 98 445 € 

tlačová agentúra 6 600 € 

rádio 30 542 € 

TV 51 350 € 

SPOLU 358 764 EUR 



Printy



Online



TV
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Event



Na odovzdávaní cien Slnko v sieti sa zúčastnilo takmer 50 novinárov, vrátane celoštátnych televízií, denníkov, 

tlačových agentúr, onlinových portálov. Tlačová správa s výsledkami odchádzala hneď po skončení priameho 

prenosu.

Komplexná komunikácia prispela k zvýšeniu sledovanosti samotného gala eventu na obrazovkách RTVS, 

atraktivity pre potenciálnych komerčných podporovateľov aktivít SFTA a posilneniu pozicioningu novej

prezidentky. 

Odovzdávanie cien
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SoMe



FACEBOOK:

Platené posty:

- Reach 50 428

- Engagement 4 881

Celkový reach: 40 090 

Celkový engagement 6 578

Nárast likov na stránke: 124

Celkový počet impresií: 

429 294

Súťaž: 1 výherca

INSTAGRAM

Založenie profilu: 148 followerov

Súťaž: 2 výhercovia

Celkový zásah



Príklady postov na SoMe



Všetky riešenia zachytené v tejto prezentácii sú výlučným duševným vlastníctvom, ku ktorému vykonáva autorské práva SKPR STRATEGIES s.r.o. pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek použitie častí alebo celku 

tejto prezentácie nie je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti SKPR STRATEGIES s.r.o. povolené a je porušením predpisov na ochranu autorských práv. SKPR STRATEGIES s.r.o. si vyhradzuje právo 

udeľovať súhlas na akékoľvek použitie a nakladanie s prezentáciou v zmysle §18 a nasl. autorského zákona.

Ďakujeme za pozornosť


