
FRUTABELA NATURE: Naravno. Lahkotno. Frutastično.  
 
 
Ideja je mladim, predvsem milenijcem, predstaviti in približati produkt Frutabela Nature. 
Ključnega pomena je, da jim izdelek predstavimo kot zdrav in »kul«, ki spodbuja dobre 
navade in pripomore k »fit« življenjskem slogu.  
 
S svojo kampanjo želim sporočiti, da je Frutabela Nature izdelek, ki je primeren za kateri 
koli obrok, v katerem koli delu dneva in ob vsaki priložnosti. Ni zgolj »še ena presladka 
žitna tablica s ful kalorijami« več, ampak gre za produkt, narejen iz skrbno izbranih naravnih 
sestavin. To dejstvo naši ciljni skupini veliko pomeni, zato menim, da je to nujno izpostaviti.  
 
Ideja je Frutabela Nature žitno ploščico predstaviti predvsem na družbenih omrežjih. Najbolj 
smiselno se mi zdi, da bi bilo največ objavljati na Instagramu in Facebooku, saj sta to 
družbeni omrežji, na katerih naša ciljna skupina preživi največ svojega časa.  
 
Instagram: 
Na Instagramu bi v času kampanje objavljali konsistentno in vsebino čim bolj približali ciljni 
publiki. Objave bi bile vsebinsko naravnane in različnih tematik, predvsem v povezavi z 
zdravim življenjskim slogom.  
Na primer: top Fruta recepti / sezonski športi / fit nasveti / Frutaizziv. 
Hashtagi: #Frutalife #FrutaNature #FrutaFit #FrutaChallenge #Frutatips »Frutamoves 
 
Vključili bi tudi influencerje oziroma vplivneže, predvsem s področja športa, zdrave prehrane 
oziroma fit življenjskega sloga. Ti influencerji bi tako spodbujali mlade, da na primer, 
sodelujejo v Frutabela Nature nagradni igri ali izzivu.  
 
 
Facebook: 
Na Facebooku bi bilo več poudarka na engagementu, torej »tagganje« prijateljev v Frutabela 
Nature objavah, nagradne igre, izzivi, fun facti, interaktivne igre in razne objave, kjer sledilci 
sodelujejo na več različnih načinov.  
 
Mobilna aplikacija: FrutaFit  
Gre za (zaenkrat) imaginary app, ki spodbuja fit lifestyle. Aplikacija bi bila namenjena tako 
izobraževanju kot zabavi, predvsem pa spodbujanju zdravih navad posameznikov.  
Aplikacija bi se povezala s sistemom na mobilniku, ki beleži uporabnikovo telesno aktivnost 
(npr. koraki, tek, fitnes, ostalo gibanje). Ker Frutabela Nature spodbuja zdrav življenjski slog, 
bi uporabnik za svojo aktivnost prejemal »Fruta točke«. Ob določenem številu točk bi 
uporabnika tudi nagradili. Spodbujali bi jih k raznim izzivom, da se na primer v neki 
aktivnosti pomerijo z drugimi uporabniki. Spet bi bil zmagovalec nagrajen. 
Ideja je tudi, da bi na appu bile interaktivne igre, kjer bi, denimo, uporabnik lovil koščke 
Frutabel ali pa recimo FrutaTetris. Da pa se uporabniki na tej točki ne bi »zataknili«, bi jih 
aplikacija po nekaj časa spodbudila k miganju.  
V aplikaciji bi bil na voljo mini kviz, ki uporabniku glede na trenutno počutje predlaga 
aktivnost za ta dan.  



Vsebina in aktivnost na aplikaciji bi se povezovala s Facebook in Instagram vsebinami, tako 
da bi bili sledilci čim bolj povezani.  
 
 
Tiktok:  
Ker se dandanes težko izognemo slavnemu Tiktoku, bi bilo smiselno, da vsebino objavljamo 
tudi tam. Posneli bi lahko recimo 4-5 kratkih videov in sicer v sodelovanju z znanimi 
slovenskimi Tiktokerji. Ti bi sledilce na humoren in pristen način spodbudili, naj 
»prečekirajo« Frutabelina družbena omrežja, kjer je veliko novosti in zanimivih vsebin. 
Glede na to, da bi bilo to dobro narediti na humoren in kreativen način, bi eden od 
influencerjev, s katerimi bi lahko sodelovali, bil @kuxala. Žiga je namreč mladim v tej 
starostni skupini poznan in se jim zdi zabaven. Ker pa med drugim ozaveščamo o zdravem 
življenjskem slogu in športu, bi lahko sodelovali tudi z Dunking Devilsi, ki imajo prav tako 
potencial s svojo igrivo in zanimivo Tiktok vsebino. 
 
 
 
 
 
 
Primeri Instagram in Facebook objav 
 
 

 
 
 



     
 
 


