
#DelimDobreNavade  

Koronavirus je nekatere izmed nas dobesedno prisilil, da se ustavimo, zadihamo in 

pomislimo nase. Spremenimo slabe navade v dobre. Vendar čas beži in po enem 

letu premora nas je večina ponovno v polnem zagonu, medtem pa se trudimo 

obdržati dobre navade.  

Kaj pa je tvoja »dobra navada«? Verjamem, da se popolnoma razlikuje od moje. Od 

tukaj izhaja ideja - vsak ima svoje dobre navade. Zakaj pa jih ne bi delili tudi z 

drugimi?  

S to kampanjo bi presegla meje digitalnega sveta, tako da bi na notranjo stran 

embalaže Frutabele Nature zapisala dobro navado in spodbudila uporabnika k 

izvedbi le te. Pravo dogajanje pa bi se odvijalo na spletu, kjer bi uporabniki delili 

svoje dobre navade.  

Da bi vse skupaj zares zaživelo bi k izvedbi kampanje povabila slovenske vplivneže 

in vplivne kanale/blagovne znamke, ki bi delili svoje dobre navade – od športnih 

aktivnosti, zdrave prehrane, meditacije, jutranje/večerne rutine do vrtičkanja, 

pospravljanja, izobraževanja in medsebojnih odnosov.  

Kot drugo digitalno orodje bi si izbrala YouTube, saj menim, da se večinoma vsebine, 

ki spodbuja zdrav način življenja poleg Instagrama objavlja tudi tam. Vplivneži bi 

lahko skozi Frutabelin ali svoj YouTube kanal bolj podrobno delili svojo dobro navado 

v videu ali prenosu v živo. Na primer: Kako izvedemo jutranjo jogo?  

Uporabnik bi se odločil za nakup Frutabele Nature, ker bi želel odkriti dobre navade, 

ki jih spodbuja Frutabela. Ter skozi kampanjo bi tudi uporabnike spodbujali k deljenju 

njihovih dobrih navad na družbenih omrežjih – »User-Generated Content«.  

 

Primer dobre navade zapisane na notranji strani embalaže Frutabele Nature:  

Vsak dan pred spanjem 15 minut berem – (Ime in Priimek vplivneža) deli dobre 

navade  

 

Primeri objav:  

Dobre navade. Vsak ima svoje. Zgrabi Frutabelo Nature ter sprejmi novo.  

 

Kaj pa je tvoja dobra navada? »Ime in Priimek vplivneža« vsak dan pred spanjem 

zamenja telefon za knjigo. Branju nameni 15 minut, saj tako prispeva k boljšemu 

spancu.  

 

 


