
BUSINESS TO BUSINESS PR (B2B)

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA



prvá banka na Slovensku

Slovenská sporiteľňa sa ako

rozhodla koncepčne chopiť

biznisovej príležitosti, ktorú ponúka

najväčšia B2B sociálna sieť na 

svete LinkedIn
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Prečo padla voľba na LinkedIn?

675

Aktuálny počet používateľov

sociálnej siete LinkedIn na 

Slovensku.
Aktuálny celkový

počet používateľov

sociálnej siete

LinkedIn.

cca 2 milióny používateľov

Slovensko

Celosvetovo

Finančné služby

650+ +
MILIÓNOV TISÍC



PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

A GENERÁLNY RIADITEĽ

ČLEN PREDSTAVENSTVA

ZODPOVEDNÝ ZA FIREMNÉ BANKOVNÍCTVO

ČLEN PREDSTAVENSTVA

ZODPOVEDNÝ ZA RETAIL

Prvými ambasádormi sa stali členovia predstavenstva banky  – Peter Krutil, Norbert Hovančák a Zdeněk
Románek. Zaradili sa tak k Linkedin pionierom slovenského korporátneho biznisu, ktorí komunikujú 

na tejto sieti pod svojim menom. Klienti a partneri sú tak od vedenia banky vzdialení iba 1 klik.



Cieľom projektu je aktívne, digitálne komunikovať s existujúcimi aj 
potenciálnymi klientmi, biznis partnermi a zamestnancami. 

Vďaka dostupnosti TOP bankárov „na 1 klik“ vedia stakeholderom

komunikovať informácie v reálnom čase a rýchlejšie si s nimi 

budovať vzťahy, ktoré prinášajú biznisové príležitosti.



Ambasádori vysvetľujú inovácie, bankové
riešenia, corporate affairs, aj svoj pohľad na
citlivé témy ako bankový odvod a dopady
koronakrízy na ekonomiku a firmy. 

Stratégiu a témy si pripravujú v spolupráci 
s komunikačným tímom banky 
a PR agentúrou Divino.

Diskutujú, reagujú, sú aktívni. Postujú
v pravidelných intervaloch. Ich komunikácia si
vďaka autentickosti rýchlo získala na
Linkedine obľubu. 



PROKOP 2020 www.SLSP.sk

VÝSLEDKY PROJEKTU

3 - 4

300 000+

100+FREKVENCIA
POSTOV

PRIEMERNÝ POČET
LAJKOV/post

PRIEMERNÝ POČET 
NOVÝCH

OBCHODNÝCH 
PRÍLEŽITOSTÍ/mesiac

krát mesačne

PRIEMERNÝ
POČET

VIDENÍ/post
4000+ 50+

Zdroj: Linkedin účty P,Krutil, N.Hovančák a Z.Románek
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Napĺňame tak stanovený cieľ - potvrdiť pozíciu digitálneho lídra, atraktívne komunikovať online

s kľúčovými stakeholdermi, budovať vzťahy a aktívne vyhľadávať biznisové príležitosti. 

CIEĽOVÉ
SKUPINY
firemné

bankovníctvo, 
HR, komunikácia

a iné

V 2020 sme projekt rozšírili na viac ako 30 kolegov

Po viac ako roku úspešného fungovania sa do projektu postupne pridávajú ďalší kolegovia -
ambasádori. Rozširuje sa tak do regiónov aj tematicky. 


