
1. Naslov kampanje.  

sladka razvada = zdrava navada 

2. Opis osnovne ideje kampanje.  

Osnovna ideja kampanje je, poleg promocije nove embalaže Frutabele, spodbujanje zdravih 

navad; natančneje zavedanje pomena malih obrokov v dnevu, ki jih največkrat v vsakodnevni 

gužvi preskočimo. Cilj je predstaviti Frutabelo Nature kot zdrav, hitr in svež funkcionalni 

prigrizek, ki nas napolni z dovolj hranilnimi vrednostmi, kot jih naše telo nujno potrebuje za 

nadaljno premagovanje ciljev na naši poti, hkrati pa poudariti, da je Frutabela Nature sladka 

in sočna ''razvada'', za vse vrste sladokuscev ter poudariti, da je sedaj na voljo tudi kot 

veganski izdelek. Sploh v teh časih pandemije, ko je še toliko bolj pomembno kaj zaužijemo 

in koliko se gibamo.  

V kampanji bi želela Frutabelo Nature približati predvsem mladim, kar bi poizkusila tudi z 

večjim številom objav na Instagram profilu z željo po povečanju pozornosti tudi na tej 

platformi. 

3. Nekaj primerov objav (3-4) na družbenih omrežjih Frutabele (Facebook in 

Instagram), ki bodo prikazale osnovno idejo kampanje. 

Ker ima Instagram profil Frutabele precej nižje število sledilcev kot jih ima njihova Facebook 

stran, milenijci oz mlajše generacije pa se danes v večji večini zadržujejo na Instagramu, 

TikToku in ostalih medijih, bi želela povečati interakcijo sledilcev na profilu in kampanjo 

približati na način, ki bo pritegnil mlade.  

Kot eno izmed objav bi objavila sliko, na kateri bi bilo ime kampanije: sladka razvada = 

zdrava navada in pod njo v opis slike opisala namen nove kampanije in kaj z njo spodbujamo 

ter omenila novo embalažo Frutabele. Pod sliko bi nato tudi pozvala sledilce, da z različnimi 

emojiji (ali na Facebooku z različnim všečkom) komentirajo, ali jim je všeč nova preobleka.  

Ker je izdelek Frutabela Nature in spodbuja tudi rekreacijo, bi se usmerila v rekreacijo 

povprečnega mladostnika, saj ima Frutabela že športno ''linijo'', ki pokriva prehrano po težjih 

naporih. Tako bi objavila kakšno sliko v naravi mladostnikov na sprehodu s psom, ki si na 

osvojenem vrhu privošči Frutabelo ali sliko učenca za računalnikom, na spletnih predavanjih, 

ki ima med kratko pavzo ravno toliko časa, da zaužije Frutabelo, ki ga čaka poleg 

računalnika. 

V eni izmed objav bi tudi primerjala Frutabelo Nature s svežim smoothijem, ki bi si ga lahko 

pripravili zjutraj, če se seveda ne bi mudilo in ne bi želeli tvegati, da se nam po poti polijejo. 

Vedno je tisoč izgovorv, zakaj nismo zaužili zdrave malice, Frutabela Nature pa predstavlja 

prav to: različne mešanice sadja, žitaric in drugih virov vlaknin – brez dodanih sladkorjev in 

za vegane! 

Kot eno izmed objav bi objavila na Facebooku (ker ima tam več sledilcev in bi bil odziv 

večji), promocijsko objavo kot sliko ali story pa bi objavila tudi na Instagramu) in sicer 

nagradno igro. Pogoj bi bil všečkati Frutabelin Facebook profil, všečkati sliko, ... in pod 

komentar zapisati, kdaj in kje v dnevu našim sledilcem največkrat zmanka časa, da bi si 

privoščili sladek odmor za naraven obrok in s katero Frutabela Nature žitno ploščico bi se v 



taki situaciji najraje posladkali. Nagrada za najkreativnejši komentar (ali izžreban preko 

spletnih aplikacij za nagradne igre) pa bi bilo npr 12 žitnih ploščic ali vseh 7 okusov. 

V objave in kampanijo pa bi poizkusila povabiti še katerega od mladih influencerjev na 

Instagramu, ki bi tako kot ambasador še bolj približal našo žitno ploščico njegovim 

sledilcem, ki se (sploh v času pandemije) veliko lažje poistovetijo z nekom, ki ga redno 

spremljajo na socialnih omrežijh in jim želijo biti podobni, čeprav v malenkostih (uporabljati 

iste produkte, podpirati podobne projekte, jesti podobno hrano, ...) 

4. Izberite si še eno drugo digitalno orodje (npr. TikTok, YouTube video, mobilna 

aplikacija, spletna stran, bannerji …). Na kratko predstavite idejo, kako bi mladim s 

pomočjo tega orodja približali Frutabelo Nature (max. 150 besed). 

S pomočjo drugih digitalnih orodij bi najraje uporabila omrežje TikTok, čeprav njihovega 

profila na aplikaciji nisem zaznala. S kreacijo videov, v katere bi spet vključila mlade 

influencerje. Naredila bi montiran video, kjer bi bil vsak posebej prikazan v svojem 

segmentu, ko po neki rekreaciji, pevskih vajah, vaji inštrumenta (karkoli je njihov hobi in 

predstavlja njih) ugrizne v Frutabela Nature ploščico, potem pa jo poda naprej drugemu. 

Vsak bi ujel drugo ploščico, tako da bi skozi video predstavili tudi vse okuse. Na koncu bi 

lahko poudarili tudi s sloganom ''različni okusi – za različne okuse; vsak hobij bi imel 

drug okus ploščice. 

 


