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Čo všetko si to 
vyžadovalo?



Príprava stratégie s dôrazom na správne načasovanie každučkej (aj naoko nepodstatnej 
informácie).

Event a prehliadka priestorov – predstavenie projektu Nový Istropolis v čase 
obmedzení súvisiacich s pandémiou Covid-19

Podporná PR kampaň v rámci follow-upu, aby sme zabezpečili, že naše posolstvá 
sa dostanú ku všetkým

Nepretržité a intenzívne Media relations a krízová komunikácia ako neustála 
súčasť projektu Nový Istropolis, ktorý zmobilizoval časť odbornej verejnosti.

Zapojili sme vhodných „endorserov“ pre vybrané cieľové skupiny a s kožou na 
trh sme išli aj v rámci executive visibility.

To všetko bez vlastného kanálu na FB, kde sa odohrávala väčšina diskusie

Nakoľko opatrenia nám zamedzili zrealizovať aj verejnú prezentáciu pre priamych susedov 
Istropolisu, oslovili sme ich kreatívnym mailingom.



Cieľom komunikácie projektu Nový Istropolis bolo jeho predstavenie verejnosti prostredníctvom médií, 

vytvoriť „wow efekt“, vyzdvihnúť pozitíva a zároveň potlačiť potenciálne negatívne argumenty a tým si 

celý zámer „obhájiť“. Aj preto sme po celý čas pristupovali k predstaveniu projektu ako ku krízovej 

komunikácii, kde bola kľúčová príprava na všetky možné alternatívy a scenáre a správne 

načasovanie.

O čo nám išlo?
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Predstavenie - event



V úvode pred predstavením sme médiám dali možnosť absolvovať prehliadku priestorov, kam sa bežne 

návštevníci Istropolisu nedostanú, aby sa mohli na vlastné oči presvedčiť o stave, v akom sa Istropolis 

nachádza, vďaka čomu mali pri odhalení Nového Istropolisu kompletný obraz a predstavu, prečo sa developer 

rozhodol pre zásadnú prestavbu.

O prehliadku bol taký záujem zo strany médií, že napriek dvom „turnusom“ pred eventom, sme zorganizovali 

ešte ďalšiu samostatnú prehliadku pre médiá, ktoré sa nemohli zúčastniť na predstavení.

Prehliadka zákulisia na úvod



Samotné predstavenie sa konalo priamo v Istropolise. Zúčastnili sa ho influenceri ako Milan 

Kňažko, Juraj Čurný, skupina Hex, Majk Spirit a ďalší a 38 zástupcov médií z takmer 

všetkých mienkotvorných denníkov, online portálov a televízií a to aj napriek pretrvávajúcej 

pandémie Covid-19.

Media event
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Istropolis ako hlavná 
téma



Aby sme posilnili naše posolstvá a uistili sa, že sa dostanú k verejnosti, hneď po evente sme vo 

vybraných médiách publikovali články, v ktorých sme sa sústredili aj na informácie, ktoré nemali 

priestor odznieť počas predstavenia a ktoré reagovali už aj na argumenty odporcov projektu Nový 

Istropolis. Celkovo v priebehu cca 5 dní vyšlo v 11 mienkotvorných médiách formou printu či 

online výstupu 18 natívnych článkov a 9 postov na sociálnych sieťach daných médií.

Mediálna kampaň



Naše posolstvá v mienkotvorných médiách



Naše posolstvá na sociálnych sieťach médií
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Media relations



V rámci follow-upu sme boli v neustálom kontakte s médiami a v reálnom čase sme reagovali na všetky otázky 

či reakcie zainteresovaných strán, odporcov či konkurencie. Naším cieľom bolo, aby bolo pri každej zmienke 

projektu Nový Istropolis zastúpené aj stanovisko spoločnosti Immocap. Ako reakciu na obvinenia a výzvy 

odporcov projektu Nový Istropolis sme médiám zaslali otvorený list, ktorý detailne vyvrátil všetky nepravdivé 

tvrdenia, no aj napriek jeho rozsiahlosti sa nám podarilo našu reakciu uverejniť v 24 médiách.

Follow-up



Projekt Nový Istropolis budí vo verejnosti rôzne vášne, preto bolo dôležité nájsť vhodné osobnosti, ktoré 

projektu veria a dokážu sa ho fundovane zastať z presvedčenia. Prvoradá bola v tomto prípade 

autenticita.

Svoje argumenty však musel obhajovať predovšetkým klient, ktorý sa v istej chvíli musel posadiť aj do 

kresla Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorá sa v súkromí prezentovala ako odporkyňa projektu.

Výber vhodných endorserov a executive visibility
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Ako to vyzeralo v 
médiách ešte 
niekoľko týždňov po 
predstavení 
projektu?



Monitoring – TOP ukážky



Monitoring – TOP ukážky



Monitoring - analytika
Spolu sme dosiahli 297 výstupov, pričom 

mediálna hodnota sa vyšplhala na závratných 

504 130 Eur

* systém Monitora neuvádza AVE, keďže sa jedná spravodajské agentúry SR

*AVE rátané ako súčet spontánneho aj plateného PR
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Výsledok: Prvú bitku 
o verejnú mienku 
sme vyhrali.



Väčšina médií písala o projekte 
nezaujato (viac ako 70 % 

výstupov malo pozitívnu alebo 
neutrálnu tonalitu), aj keď boli 
pred predstavením naladení 

negatívne.

Vďaka vhodne zvoleným 
endorserom sa k verejnej 
„obhajobe“ pridali ďalšie 

osobnosti verejného života a 
odbornej verejnosti

Naše posolstvá sa k ľuďom 
dostali v kľúčovom čase 

vytvárania mienky

Aj napriek absencii vlastného 
FB kanálu bola väčšina reakcií 

na FB pozitívna.

Podarilo sa nám etablovať 
Immocap ako zodpovedného 

developera, ktorý robí aj kroky 
nad rámec svojich povinností.



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


