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Bistvo je 
očem skrito.
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Plastika je povsod: samo pomisli 
na vse plastične stvari, ki jih 
uporabljaš na vsakodnevni 
ravni: od zobne ščetke, ki jo 
uporabiš navsezgodaj zjutraj, 
do embalaže, v kateri vzameš 
kosilo, do plastenke, iz katere 
piješ vodo po telovadbi. Če si 
mislil, da se tu konča, se motiš. 
Tedensko namreč človek zaužije 
za 5 g plastike, kar je 
ekvivalentno eni kreditni 
kartici!
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Eno 
kreditno 
kartico, 
prosim!



Mikroplastika, 
velik problem
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V nasprotju z nekaterimi drugimi odpadki se plastika ne more 
razgraditi. V morju se plastika, zaradi določenih zunanjih dejavnikov, 
kot sta sončna svetloba in valovanje, lahko spremeni v manjše delčke, ki 
jim rečemo mikroplastika. Mikroplastika zapolnjuje naša morja in svoje 
mesto najde tudi v živalih, ki prebivajo v morju. To pomeni, da 
oceanska plastika vstopa v prehranjevalno verigo in ultimativno v naša 
telesa. 
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Freešn 2021 Vse se vrača, 
vse se plača.

Ideja kampanje je, da se pri 
ljudeh ozavesti prepričanje, 
da plastika ni več njihov 
problem, po tem, ko jo 
zavržejo. Neposredno jih 
soočimo z dejstvom, da se 
plastika posledično vrne na 
naše krožnike in se jih tako 
neposredno spet tiče. S tem se 
jih pozove k zmanjšanju 
uporabe plastične embalaže in 
k drugim načinov, ki bodo 
morje rešili gore plastike, ki se 
v njih, zaradi malomarnosti 
človeka, vsakodnevno nabira. 
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03.
Rešitev.
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Pazi, skrita
kamera!Pripravi se social eksperiment, s katerim 

bomo goste neposredno soočili z dejstvom, 
da se plastika znajde tudi na njihovem 
krožniku. Prizorišče za naš eksperiment 
bo slavnostna večerja pri enem od znanih 
slovenskih kuharjev (npr. Igor Jagodic). 
Na večerjo se povabi slovenske 
influencerje, katere se pozove, da med 
večerjo čim več slikajo in snemajo svojo 
izkušnjo na večerji.
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Nagradna 
igra?Ena možnost, s katero bi se ustvarilo še večji 

»hype«, je tudi ta, da se pred večerjo naredi 
nagradna igra, v kateri se povabi sledilce, 
da v njej sodelujejo in za nagrado prejmejo 
večerjo s svojimi vzorniki - influencerji
(izžrebani sta lahko cca. 2 osebi)
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Gosti bi se posedli za skupno mizo. Prinese se jim meni, ki bi se začel s »pozdravom iz 
kuhinje«, pri čemer ne piše, kaj to bo. Ko bi se jim prinesel »pozdravom iz kuhinje« na mizo, 
bi bili krožniki pokrit s pokrovom za ustvarjanje še večjega suspenza.
Ko bi natakarji odkrili te pokrove, bi jih na krožnikih čakala:
1. Ena možnost je, da so na krožniku samo plastični delci, ki reprezentirajo mikroplastiko,
2. Druga možnost pa je, da se dajo na krožnik take stvari, ki tehtajo približno 5 g, saj 

tedensko zaužijemo za približno toliko plastike (igralne kocke, kreditna kartica, kemični 
svinčnik, lahko se najde še kakšna stvar…)

Kar gre v morje, 
ostane moje.
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Dogajanje neprestano snema več skritih kamer. Namen je, torej, 
da se ujame njihova reakcija, ko bodo videli plastiko na krožniku. 
Kuhar, ki jim bo pripravljal hrano, bo potem prišel med goste in 
jim razložil poanto kampanje in jim zaželel prijeten večer, tokrat 
brez presenečenj. 

Kar gre v morje, 
ostane moje.
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Facebook & 
In5tagram

Glavna objava bo video, ki ga bodo posnele skrite kamere, 
seveda se video zreducira in primerno uredi. Posnetek se objavi 
na Instagramu, Facebooku, Youtubu. Objava bo podprta še z 
objavami influencerjev na Instagramu in Tiktoku, pri čemer bi 
bilo smiselno, da svoje posnetke objavijo na dan, ko bo šel tudi 
glavni video live in poudarjajo poanto kampanje. 
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Follow-up 
objave

Po objavi posnetka, bi se šlo v klasične 
objave na Instagramu in Facebooku, 
kjer bi tako kot je vidno na primeru, 
ozaveščali o problemu mikroplastike in 
objavljali praktične primere, kako 
lahko vsak prispeva k reševanju 
problema mikroplastike v morju.
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Tiktok
Tiktokerje se spodbuja, naj 
objavijo svojo izkušnjo večerje na 
svoj tiktok profil (enako kot pri 
Instagramu).

Na Tiktoku se objavi krajši video, 
v katerem bi bile zgolj presenečene 
reakcije gostov. To se lahko 
posname tudi po principu primera 
na desni (uporabi se enak zvočni 
posnetek).

1.
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FacebookInstagram Tiktok
1) Objava videa iz 

slavnostne večerje
2) Objave, ki sledilcem 

podajajo praktične 
rešitve, kako se 
lahko sami 
spopadejo s 
problemom 
mikroplastike v 
morju

1) Objava videa iz 
slavnostne večerje

2) Objave, ki sledilcem 
podajajo praktične 
rešitve, kako se lahko 
sami spopadejo s 
problemom 
mikroplastike v morju.

3) Objave influencerjev

1) Objava skrajšanega 
videa iz slavnostne 
večerje

2) Objave 
influencerjev
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Bistvo je očem 
skrito razkrito.


