
FRUTABELA NATURE-ZDRAVJE V SLADKI OBLIKI 

 

NASLOV: Frutabela Nature – sladko, sadno, zdravo. Ta naslov sem izbrala iz naslednjih 

razlogov:  

• že v štartu pove, o katerem produktu je govora, 

• poudari, da se gre za zdrav produkt, ki želi prispevati k dobrobiti potrošnika, 

• izpostavi, da produkt, kljub temu, da je zdrav, poskrbi za sladkanje. 

Zadnje se mi zdi še posebej pomembno, saj kljub porastu, ki ga v zadnjem letu doživlja trg 

zdravih sladic, veliko ljudi misli, da sladko in zdravo ne gre skupaj in da priprava zdravih sladic 

zahteva veliko časa in denarja, z naslovom pa sporočimo, da produkti Frutabela Nature ponujajo 

zdravo sladkanje po ugodni ceni. 

 

OSNOVNA IDEJA KAMPANJE  

Imamo produkte Frutabela Nature, ki jih želimo v pozitivni luči prikazati predvsem mladi 

generaciji milenijcev (20 – 30 let). Ta generacija je aktivna tako na kariernem/akademskem 

področju kot tudi v prostem času, pogosto jim zmanjkuje časa za pripravo obrokov, hkrati pa 

se zavedajo pomena zdravja in zdravega življenja.  

Prva stvar, ki jo v kampanji želimo pokazati, da so produkti Frutabela Nature primerni za zdrav 

hiter zajtrk, ko se zgodi, da zamujamo v službo ali na predavanje, zdrav prigrizek med delovnim 

odmorom ali pohodom ali pa sunek energije med zabavo, torej, da je produkt popoln za mlado 

aktivno osebo. Da bi spodbudili dobre navade, bi lahko k objavam dodali razlage in nasvete za 

zdravo življenje npr. 5 razlogov, zakaj bi si morali vsaj enkrat na teden privoščiti pohod ali 10 

zdravih hobijev, ki bi jih moral preizkusiti že danes. 

Druga stvar, ki jo želimo poudariti pa so zdrave sestavine, ki jih produkti vsebujejo, saj večina 

podobnih produktov vsebuje ogromno sladkorja in drugih manj zdravih sestavin. Želimo, da 

potrošniki vedo, da s tem produktom ne škodijo svojemu zdravju in z njim pripomorejo k 

razvijanju zdravih navad. Napišemo lahko zanimiva dejstva o sestavinah, na primer o vitaminih, 

sadju ipd. in kako le-ti koristijo pri zdravem življenju. 

Besedilo, ki bi spremljalo kampanjo: Želiš v svoje življenje vpeljati več dobrih navad? Obožuješ 

sladkanje, pa ne veš kako bi pri tem ohranjal zdravje? Obožuješ akcijo in si nenehno v pogonu? 

Potem je Frutabela Nature prava stvar zate. Mali prigrizek z veliko dozo vitaminov in sadja, ki 

je tvoj zvesti spremljevalec tako med delovnimi dnevi kot med najbolj zabavnimi avanturami in 

super podpornik pri razvijanju dobrih navad. 

 

 

 

 

 



VIZUALNA IDEJA KAMPANJE 

Iz družbenega omrežja Instagram sem izbrala tri objave, ki najbolj izražajo mojo zamisel o 

kampanji.  

Ta objava je dobra, ker je na sliki sadje, ki je zastopano v tej rezini 

frutabele. Pri produktih iz linije Frutabela Nature želimo poudariti 

zdrave sestavine, zato bom na praktičnem primeru opisala objavo. 

Frutabela 7 sadežev vsebuje jabolko, hruško, višnje, grozdje, kokos in 

robidnice. Na fotografiji bi lahko prikazali vseh 7 sadežev, jih povezali 

z znakom + in na koncu z znakom = dodali rezino Frutabele, kar bi 

pomenilo, da kombinacija teh sadežev sestavlja rezino. Pod fotografijo 

bi dodali besedilo npr.5 razlogov, zakaj je jabolko naravno zdravilo.  

 

 

 

 

Ta objava vsebuje fotografijo, ki takoj pritegne pozornost in bila zelo 

primerna za kampanjo, saj prikazuje dejanje pohodništva, poleg tega 

pa vsebuje odličen in neposreden slogan ter Frutabelo. S tem sporoča, 

da je produkt odličen za potrošnike z zdravim življenjskim slogom. 

Pod fotografijo bi lahko k pohodništvu spodbudili tako, da bi objavili 

krajši seznam pohodniških poti v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

Ta objava cilja na potrošnike, ki se še šolajo in jim sporoča, da je 

Frutabela odličen prigrizek med poukom/predavanji. Takšna objava 

bi bila primerna tudi za to kampanjo, saj želimo sporočiti, da je 

Frutabela Nature zdrav prigrizek, ki omogoča energijo med šolskimi 

obveznostmi. Tudi besedilo pod fotografijo je zelo spodbudno in 

pozitivno naravnano. Primeren dodatek pod takšno objavo bil tudi 

nasvet za učenje. 

  



BANNER 

Banner bil v digitalni obliki, ki bi se pojavljal na različnih spletnih straneh. Ker imajo takšni 

bannerji omejitev prostora, bi za vizualno podobo izbrala živahno barvo, recimo rdečo ali 

rumeno. Na bannerju bi bila podoba mlade osebe med aktivnostjo, dodali bi podobe sadja, da 

se poudari glavni namen bannerja, besedilo bi bilo kratko in jedrnato, uporabila bi naslov, ki 

sem ga napisala zgoraj: Frutabela Natur – sladko, sadno, zdravo, pod tem besedilom bi bil ''klic 

k akciji'', torej napis kupi zdaj, s klikom na katerega bi obiskovalca preusmerilo na spletno stran. 


