
#ŠKODAAUTOpomaha
Podpora hrdinov v prvej línii v boji proti Covid-19

KLIENT: ŠKODA AUTO SLOVENSKO
AGENTÚRY: PR CLINIC, SOCIALISTS



• ŠKODA, ako český importér, sa rozhodla pomôcť 
Slovensku počas pandémie tým, že dodá 100 
vozidiel do boja v prvej línii

• Vytvorili sme iniciatívu #ŠKODAAUTOpomáha, v 
rámci ktorej ľudia prinášali tipy na organizácie, 
ktoré potrebujú včasnú pomoc

ZHRNUTIE
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• ŠKODA podporila neziskovky, mimovládne organizácie, miestne samosprávy 
alebo nemocnice, ktoré zviditeľnili našu iniciatívu vďaka emotívnym 
príbehom zverejneným na ich sociálnych sieťach alebo v médiách

• Vytvorili sme kvalitný materiál pre novinárov. Výsledkom bolo takmer 200 
mediálnych výstupov zverejnených počas dvoch mesiacov vo všetkých 
relevantných médiách vrátane televízií v hlavnom vysielacom čase. ŠKODA 
bola v týchto príbehoch vždy skromným alebo hlavným hrdinom

ZHRNUTIE
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• Väčšinu pomoci dnes recipienti chápu ako 
snahu značky zviditeľniť sa. Veľa príspevkov
s prezentáciou pomoci na sociálnych sieťach
je kritizovaných a veľké značky sú obviňované 
z priživovania sa na pandémii s cieľom 
publicity

• Výzvou bolo urobiť zo spoločnosti ŠKODA 
skromného hrdinu, ktorý je všade tam, kde je 
pomoc najviac potrebná - pre ľudí v prvej 
línii, sociálnych pracovníkov, seniorov, 
nemocnice a mnoho ďalších

• Za cieľ sme mali zviditeľniť pomoc ŠKODY tak, 
aby vzbudila pozitívne emócie u ľudí, zaujala 
médiá a vytvorila silnú vlnu publicity

VÝZVY A CIELE

Název prezentace, oddělení, jméno, datum4



• Cez sociálne siete a prostredníctvom stránky skoda-pomaha.sk sme odštartovali výzvu 
#ŠKODAAUTOpomáha

• V nej sme vyzývali ľudí, aby okrem vlastnej zodpovednosti pomohli v boji s Covidom tým, že 
nám budú dávať tipy na organizácie, ktoré potrebujú
zapožičať automobil, a vedeli tak poskytovať včasnú
pomoc

• Podporili sme organizácie, aby zdieľali svoje emotívne
príbehy na svojich sociálnych sieťach alebo weboch.
Na nich sme začali stavať podklady pre médiá

STRATÉGIA A REALIZÁCIA KAMPANE
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https://www.facebook.com/SkodaAutoSK/posts/3135395039818216


• Príbehy sme použili ako vstupné materiály pre médiá, v ktorých ŠKODA stála 
ako zodpovedný a silný partner v tieni skutočných hrdinov prvej línie

STRATÉGIA A REALIZÁCIA KAMPANE
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• Viac ako 80 vozidiel bolo dodaných mimovládnym organizáciám, samosprávam, seniorom 
alebo nemocniciam

• Autá pomohli prepraviť tony ochranných pomôcok, vzorky výterov z nosa, základnú 
potravinovú a materiálnu pomoc a tiež humanitárnu pomoc

VÝSLEDKY
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• Key message sa dostala k miliónom 
Slovákov pri minimálnych 
nákladoch na online kampaň a 
platenú publicitu

• Výsledkom bolo cca 200 
mediálnych výstupov, 
celoslovenská publicita od printov
cez televíziu v hlavnom vysielacom 
čase, až po zaplavené sociálne siete 
emotívnymi príbehmi, kde ŠKODA 
figurovala ako silný a spoľahlivý 
partner

• Za zmienku stoja státisíce 
prepravených balíkov pomoci, 
ochranných pomôcok či obedov pre 
seniorov.
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VÝSLEDKY



ĎAKUJEME
A BUĎME NAĎALEJ ZODPOVEDNÍ


