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[ freeŠn x FUTURA]



IZVOR IDEJE 1
Ob konstantnem naročanju e-hrane/Wolta sem tudi sama 

opazila, kakšen kup smeti se v kratkem nabere. Ker se mi (po 
pravici povedano) ni dalo odnesti smeti, se je v tednu dni v kotu 
moje sobe nabrala takšna gmota, da sem jo morala poslikati in 

poslati prijateljici. Tudi ona ni mogla verjeti, kako veliko smeti 
se nabere za tistih nekaj obrokov.



IDEJNA ZASNOVA 2
Pretekla izkušnja mi je dala misliti, da bi tudi drugi bili verjetno 

zgroženi nad takšno gmoto smeti, saj se večina niti ne zaveda, 
koliko odpada povzroči en sam človek.

Pričela bi #TAKEAWAYchallange, kjer bi ljudje za teden dni 
puščali vse smeti od hrane v kotu sobe in se ob tem zavedali 

svojega početja. Tukaj bi močno prišla do izraza stopnja 
širjenja ozaveščanja (awarness), iz katerega bi naprej gradili 

promocijo za razne trajnostne embalaže.



#TAKEAWAYCHALLENGE

Kader, se snemaš 
(s front kamerco) kako 
ješ takeaway hrano 
prvi dan.

01. 02. 03.

05.04. 06.

Kader, kjer embalažo 
ne vržeš v smeti 
temveč jo postaviš v 
kot sobe.

Vsak dan posnameš 
„napredek“ v velikosti 
kupa smeti.

Nato nominiraš svoje 
prijatelje, da tudi oni 
posnamejo koliko smeti 
dejansko povzročijo.

TikTok

Ob koncu poveš kako 
boš spremenil to navado 
(npr. pokažeš trajnostno 
embalažo).

Zadnji dan posnameš 
svojo reakcijo 
(zgroženost )



#TAKEAWAYCHALLENGE

Scenarij za vsa družbena omrežja bi bil enak, 
saj bi deloval v sklopu challenga. Ker pa je na 
Facebooku in Instagramu večja pojavnost 
podjetij, bi se tukaj lahko prestavil še na 
podjetja. Tak challenge bi restavracije 
spodbudil, da se odločijo za trajnostno 
embalažo, saj bi si z spremembo hkrati skozi 
challenge naredili super promocijo (ljudje bi 
raje naročili nekaj kar je bolje za naš planet).

IG & FB



IZVOR IDEJE 2
Zelo imam rada kužke in hkrati verjamem, da jih obožujejo še 

mnogi drugi. Tako kot ljudje, tudi psi spijejo veliko vode. 
Razlikujemo se v tem, da mi pijemo iz plastenk, medtem ko za 
kužka vedno postavimo posodico ali (na sprehodu) prenosljivo 

flaško. Skratka, psi mesečno porabijo velikoooo manj 
embalaže za tekočino, kot pa ljudje. 

Bi se to spremenilo, če bi populizirali „matchanje“ flašk s kužki?



IDEJNA ZASNOVA 2
V povprečju lastniki psov radi kupujejo stvari za svojega 
ljubljenčka. Od prikupnih kostumov, „fancy“ povodcev, 

zabavnih igračk… Pravzaprav je velikokrat naš kuža tisti, 
zaradi katerega odpremo denarnico. Mislim, da bi ravno zaradi 

tega akcija „matchanja“ s kužki pripravila ljudi do tega, da 
pričnejo piti iz trajnostne embalaže (steklenih steklenic). 

Ljudje bi se počutili dobro ker:
-„matchajo“ s svojim kužkom in to lahko tudi pokažejo skozi trend
-in so naredili nekaj dobrega za okolje.



Matchy Bottle

V TikTok videu bi skozi „catchy“ glasbo 
posnela svojega aktivnega kužka na vrtu, ki 
žejen pride po vodo. V naslednjem kadru bi 
posnela prenosno stekleničko, iz katere pes 
prične piti vodo. Nato obrnem kamero in se 
posnamem še jaz, s svojo steklenico v enaki 
barvi, z enakim motivom – skratka matchy. 
Na koncu bi še povedala kje sem kupila to 
flaško in zakaj je dobra za okolje. 

TikTok



Matchy Bottle

OBJAVA
V Instagram objavi bi slikala svojega kužka ob 
prenosni steklenički in sebe z matchy 
stekleno steklenico. V opisu bi napisala, kje 
sem kupila to flaško in zakaj je dobra za okolje. 

STORY
V Instagram storyu bi govorila o tem, koliko 
nepotrebne plastike se nabere zaradi naše 
potrebe (žeja) in potem bi predstavila 
matchy flaško ter v naslednjem kadru 
posnela še svojega kužka, ki pije iz matchy 
prenosne steklenice.

Instagram



Matchy Bottle

OBJAVA
V različnih skupinah kjer so združeni ljubitelji 
psov (npr. Pasjeljubci) bi ustvarila trend, kjer z 
objavo pokažem, da imam enako steklenico 
kot moj kuža. Hkrati bi poudarila, zakaj je to 
dobro za okolje in kako so pravzaprav naši 
ljubljenčki tisti, po katerih bi se lahko 
zgledovali (v smislu porabe embalaže). Ker je 
tukaj že močno definirana ciljna skupina in so 
uporabniki močno nagnjeni k nakupu (zaradi 
velike ljubezni do psov) bi tukaj najlažje 
popularizirala uporabo trajnostnih steklenic.

Facebook


