
Frutabela – Dobre navade = dober lajf. 

Naslov: Dobre navade  = dober lajf. (Dobre navade za dober lajf. ; Dobre navade, dober lajf.) 

Opis ideje: Cilj kampanje je Frutabelo približati mladim. Zato bi lahko prikazali, kako Frutabela dobro 

dene perspektivnim mladim (ki se trudijo za uspeh in morajo zato imeti dobre navade, disciplino). 

Tako bi lahko ustvarili nekaj različnih person in poskrbeli, da se vsak predstavnik ciljne publike lahko 

poistoveti vsaj z eno od njih. Te »persone« bi v kampanji predstavljali prepoznavni slovenski mladi 

(npr. športnik, glasbenik, študent znanosti, mlad zaposleni, novopečeni starši …). Pri iskanju mladih bi 

se lahko povezali z projektom Mladi upi, še bolje pa bi bilo, če bi poiskali mlade, ki so v slovenski 

javnosti dobro prepoznani. 

Na predstavitvenem gradivu (fotografije za socialna omrežja, video…) bi nekdo tem mladim dal 

Frutabelo Nature (trener športniku na treningu, mentor glasbeniku pred nastopom, mama študentu 

pred odhodom na fakulteto, šef delavcu med napornim delom, prodajalka kupcu v veganski 

trgovini…). Ob vsaki predaji Frutabele bi se nekje pojavil napis »Dobre navade za dober lajf« ali celo 

»Dobre navade=dober lajf« (na post-it listku, na majici, na dresu, na steni v ozadju…). Tako bi 

Frutabelo Nature predstavili kot zdrav in hiter prigrizek, ki si ga jedci ne bodo očitali. V obdobju med 

20. in 30. letom starosti marsikatera mlada ženska tudi postane mama, zato je potrebno poudariti, da 

je Frutabela Nature zaradi vsebnosti vitaminov in odsotnosti umetnih sladkorjev primerna tudi za 

njih. 

Te osebe, ki Frutabelo dajejo, simbolizirajo blagovno znamko Frutabela, ki daje svoje izdelke vsem 

mladim, saj želi, da bi le ti vzpostavili dobre navade, ki pa so bistvene za dobro in dolgo življenje. 

Primeri objav: V objavah na družbenih omrežjih bi uporabljali fotografije, ki bi prikazovale predajanje 

Frutabele od mentorja k gojencu, vmes pa bi dodali objave z informacijami (npr. Frutabela vsebuje 

vitamine A, C in E; v rezini Sedem sadežev je kar 7 različnih vrst sadja…). Sledi lahko serija fotografij 

istih person, ki uživajo v Frutabeli na svoj način (športnik na stadionu ob sončnem zahodu, študent po 

učenju, mama zvečer, ko otrok zaspi…). Fotografije in kričeče grafike so namenjene pritegovanju 

pozornosti, v opisu pa bi idejo o dobrih navadah še dodatno razložili. 

Primer Instagram feeda (upošteval sem obstoječi vizualni jezik Frutabele na socialnih omrežjih in ga 

prilagodil za namen kampanje. Gre zgolj za grobo idejo.) Na Instagramu (pa tudi na FB) so zelo 

pomembni hastagi. Tekom kampanje in po njej bi lahko povečali uporabo določenih hastagov, ki še 

niso preveč uporabljeni (npr. #dobrenavade #doberlajf #zdravprigrizek…). Sledilce bi povabili, da ob 

svojih fotografijah uporabijo naše haštage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Še eno digitalno orodje: Že obstoječe gradivo bi lahko uporabili za bannerje, persone iz objav na 

družbenih medijih pa bi lahko upodobili tudi v videu. Celoten video bi objavili na Youtubu, odseke pa 

tudi na ostalih socialnih omrežjih in na spletni strani. Odseki celotnega videa se lahko uporabijo tudi 

na Tiktoku ali v storijih.  

Da bi vzpodbudili sodelovanje kupcev, bi lahko pripravili nagradno igro. Vprašali bi jih, kakšne so 

njihove dobre navade?, Na kateri turistični destinaciji bi najraje pojedli svojo Frutabelo?, S kom bi 

delili Frutabelo? Avtorja najbolj inovativnega odgovora bi nato nagradili s Frutabelo       


