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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 Q&A a vzhľadom na široké spektrum tém, aj vydefinovanie

hlavných posolstiev.

O čo nám išlo?
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„Na vízii Nového Istropolisu sme pracovali 2,5 
roka a sme hrdí, že môžeme predstaviť projekt, 
ktorý zlepší kvalitu života Bratislavčanov v 
mnohých smeroch. 

Náš zámer mení mŕtvu nefunkčnú zónu v oblasti 
Trnavského mýta na vitálnu štvrť plnú kultúry, 
zelene a verejných priestorov a prináša svetovú 
architektúru v podobe veľkolepého, moderného 
kultúrno-spoločenského centra, aké hlavnému 
mestu chýba.“



www.skpr.sk

Predstavenie - event



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.

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.

Predstavenie moderoval Michal Havran a hlavnými spíkrami boli:

•Jeroen Dirckx, partner v architektonickom štúdiu KCAP

•Martin Sobota, partner v architektonickom štúdiu CITYFŐRSTER

•Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap

•Martin Marko, obchodný riaditeľ spoločnosti Immocap

Event
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Mediálna kampaň



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. Celkovo v priebehu cca 5 dní vyšlo v 11 

mienkotvorných médiách formou printu či online výstupu 18 článkov a 9 postov na 

sociálnych sieťach daných médií.

Mediálna kampaň



Mediaplán

Médium Formát Typ
Štatistiky (pri online médiách za mesiac máj 2020 v počte

reálnych používateľov, pri náklade výtlačkov dáta za apríl)

Denník N

PR článok - print (1/2 str.) print Náklad 13 000 ks

DennikN.sk - online PR článok online 1 508 000 RU

odomknutie článku - DenníkN online

SME

Podcast Dobré ráno (denné spravodajstvo) - 1 deň sponzoring
online 773 775 vypočutí podcastu, 24 000 poslucháčov na diel 

Denník SME - print 1/3 str print Náklad 32 813 ks

Sme.sk - hlavná stránka (bez widgetu - B pozícia na 24 hod), priemerná DENNÁ návštevnosť: 460K real users a 

720K page views
online Celkovo Sme.sk 2 540 700 RU z toho Homepage: 534 541 RU

SME Facebook (ukážka vedľa tabuľky) sociálne siete 157 000 followerov

Newsandmedia Plus 7 dní: PR článok print Náklad 128 095 ks

Ringier
Aktuality - Longform - PR článok - garancia citanosti min. 5 000 PV online 2 732 581 RU

FB - promo na socialnych sietach vydavatela sociálne siete 276 000 followerov

Novycas.sk
Novýčas.sk - článok online online 1 966 106 RU

Novýčas.sk - PR článok print 1/2 str print Náklad 93 522 ks

MafraSlovakia
Hospodárske noviny: PR článok (print ½ str) print Náklad 12 821 ks

Hnonline.sk online 1 779 461 RU

Forbes

Forbes.sk – native článok/dodaný PR článok na online (+foto+video) online 205 843 RU

Forbes – článok v printe na 1. str.
print Náklad 15 243 ks

FB post sociálne siete 69 000 followerov

StartitUp

LONGFORM - natívny článok online 1 482 226 RU

FB post sociálne siete 205 000 followerov

Instastory so swipe na článok sociálne siete 158 000 followerov

Boost na sociálnych sieťach sociálne siete

Dobré noviny

Natívny článok - pripravený redakciou online 1 726 316 RU

Natívny článok - pripravený redakciou

FB post sociálne siete 183 000 followerov

Refresher

Natívny PR článok online 1 148 786 RU

FB post sociálne siete 328 000 followerov

Instagram story swipe up na šlánok sociálne siete 235 000 followerov - Na stories 18 000+ zobrazení

YIMBA Native článok online 200 000 RU - 20 000 unikátnych používateľov
Native článok online

Native článok online



Mediálna kampaň - ukážky



Mediálna kampaň - ukážky
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Follow-up



V rámci follow-upu a ako reakciu na obvinenia a výzvy odporcov projektu Nový Istropolis sme médiám zaslali vlastný list, 

ktorý detailne vyvrátil všetky nepravdivé tvrdenia organizácie Docomomo. Intenzívnym kontaktom s médiami sa napriek 

rozsiahlosti podarilo túto reakciu uverejniť v cca. 24 médiách.

Po evente sa vyskytlo viacero príležitostí, kedy sa k projektu Nový Istropolis vyjadrili aj zodpovední zástupcovia mesta, 

mestskej časti či župy, na ktoré sme reagovali doplnením vlastného stanoviska.

V rámci follow-upu pripravujeme aj ďalšie kroky, nakoľko záujem o projekt neutícha.

Follow-up
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Monitoring médií -
zhrnutie



Monitoring – TOP ukážky



Monitoring – TOP ukážky
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Analýza mediálnych 
výstupov



Monitoring - analytika

SPOLU 297 článkov:

• 227 článkov online

• 30 článkov tlač

• 3 články TV

• 5 článkov rozhlas

• 31 článkov agentúrne spravodajstvo



Monitoring - analytika

CELKOVO DOSIAHNUTÁ AVE – Mediálna hodnota 504 130 €:

• 149 350 € online

• 86 440 € tlač

• 86 040 € TV

• 182 300 € rozhlas

• 0 € agentúrne spravodajstvo * systém Monitora neuvádza AVE, keďže sa jedná spravodajské agentúry SR

*AVE rátané ako súčet spontánneho aj plateného PR



Monitoring - analytika

Sentiment Mediatyp



Monitoring - analytika



Monitoring - analytika



Monitoring - analytika



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


