
HVIEZDNE 
VIANOCE

VIRTUÁLNE ŠTÚDIO SKICA A INŠPIRÁCIE



Idea
Vianočná party – jedna z očakávaných radostí človeka 

korporátneho. Hnusoba však nemá zľutovanie! Takže tento rok 

žiadne nové šaty, ani ruka hore s kolegami, nebude kapurková po 

záverečnej...

Naratív Vianoc 2020 znie: Zodpovednosť first! 

Dilema, robiť či nerobiť vianočný event online 

je naozaj ťažká voľba. Lebo žúrovať doma v teplákoch, 

za monitorom je... veď viete.

V Slovenskej sporiteľni sa nakoniec rozhodli spojiť 

s nami sily a vianočný event pre takmer 4-tisíc kolegov urobiť. 

Ale INAK! 

Inovatívne. Virtuálne. Interaktívne. 



Koncept sme postavili tak, aby čo najlepšie zafungoval v 

online prostredí.

Základom bola comedy talkshow Jana Gorduliča s 

hosťami, ktorá sa odohrávala v na mieru vytvorenom 

virtuálnom štúdiu. Show bola doplnená interaktívnym 

kvízom, hudobným hosťom a prednahratým na mieru 

pripraveným video contentom.

Najdôležitejším elementom celého konceptu bol 

„engagement“ – zapojenie zamestnancov aj 

manažmentu firmy do prípravy programu, ako aj 

interakcia publika.

Koncept
Hviezdne Vianoce

„virtuálna talkshow“



Súboj hviezd
Najznámejší slovenský stand-upista Jano Gordulič a najznámejší firemný vloger Peter

Krutil, CEO Slovenskej sporiteľne, si vymenili úlohy. Krutil prijal výzvu urobiť si zo seba

srandu a podujal sa moderovať Janov obľúbený formát Ťažký týždeň s reflexiou roka

2020. Jano výzvu opätoval a natočil jednu časť Petrovho firemného vlogu Tak som tu

zas. Výsledok stál za to!



Keďže vianočný večierok má byť pre ľudí

a o ľuďoch, urobili sme zo zamestnancov „hviezdy“

skrytej kamery. Vďaka videodokrútkam sme nazreli

do zákulisia ich každodennej práce, aby sme ukázali,

kto sú tie „skutočné hviezdy“ Slovenskej sporiteľne.

Skrytú kameru sme točili v pobočke

v Trnave a v sporkárskom klientskom centre

v Bratislave, ktoré denne vybavuje stovky otázok od

klientov.

Hviezdne „pranky“
„skrytá kamera v Sporke“



Vera
Wisterová

Skutočne „hviezdni“ hostia:

• Peter Krutil – hviezda na čele banky

• Tomáš Slovinský – astrofotograf, ktorý fotí

hviezdy a ocenila ho NASA

• Katarína Stanová – hviezda sporkárskeho

klientskeho centra, ktorá vypomáhala aj na

štátnej „korona linke“

• Marián Čekovský – hviezda na pódiu

Talkshow
s hviezdnymi hosťami



Zamestnanci a diváci sa stali súčasťou virtuálnej talkshow

Hviezdne Vianoce vďaka viacerým interaktívnym prvkom:

• Hviezdny kvíz – interaktívny online kvíz

• Pesnička na želanie – diváci si online hlasovaním vybrali

jednu z troch skladieb, ktorú im zahral na želanie Marián

Čekovský

• Súboj hviezd – online tipovanie, kto zvládne lepšie výzvu

– CEO alebo Jano Gordulič

• Hviezdne pozdravy – členovia boardu nahrali osobné

vianočné video pozdravy

Interakcia 
s divákmi

• Bublinky na stôl – každý zamestnanec dostal

domov fľašu slovenského Frizzante, aby si

spríjemnil sledovanie

• Photo Booth – diváci si mohli urobiť brandovanú

selfie na pamiatku



#spolumamenato
Spojenie externých hviezd s internými zafungovalo. Pozitívne reakcie smerovali

k sporkárskym účinkujúcim aj k eventovému tímu.

• 2 200 LIVE divákov, 780 naraz v jednom momente

• 3 300 pozretí

• 178 hráčov kvízu

• 425 aktívnych userov, 155 poslalo otázku

• 4 000 distribuovaných fliaš slovenského Frizzante


