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01.



Meseca junija LGBTQ+ skupnost obeležuje 
»pride month«. Z njim se LGBTQ+ skupnost 

spominja monumentalnih uporov v 
Stonewallu leta 1969. Celoten junij LGBTQ+ 
skupnost praznuje svoje pretekle zmage in se 
veseli novih. Frutabelina kampanja bo svojo 

inspiracijo črpala iz meseca ponosa, pri čemer 
pa ostaja v okvirih slogana 

#spodbujadobrenavade.

Mesec ponosa, mesec 
dobrih navad



Vedno več znamk se odloča izkazati 
podporo LGBTQ+ v času meseca ponosa, 
pri čemer včasih znamke to izrabljajo kot 
nek trend, ne pa kot to, da bi dali
LGBTQ+ skupnosti glas. V slovenskem 
prostoru za mesec ponosa kampanje take 
razsežnosti zagotovo še ni bilo.

Go big or
go home



02.



Osnovna ideja, ki je bila tudi povod za kampanjo 
je to, da bi se v čast meseca ponosa poigrali z 
ikoničnim imenom znamke, ki ga vsi poznamo.
Končnica njenega imena -bela nam namreč 
omogoči, da jo lahko spremenimo v katerokoli 
barvo na mavričnem spektru, ki reprezentira 
diverziteto LGBTQ+ skupnosti. 



BELAFRUTA



FRUTARDEČA



FRUTARUMENA



FRUTAZELENA



FRUTAMODRA



FRUTAROZA



To, da je zjutraj treba pospraviti posteljo, 
da se spomnimo poklicati babico vsaj 
enkrat na teden, da se spomnimo dajati 
komplimente, piše že v vsakem drugem 
priročniku in vsakem tretjem spletnem 
blogu. Nasičeni smo z informacijami, ki 
nimajo tistega pravega »žmohta«. 
Frutabela hoče iti globje.

Tukaj se kampanja šele začne. Kampanja ostaja 
v okvirih slogana #spodbujadobrenavade, a 
naredi manjši zasuk. Kampanja se ne bo 
omejevala zgolj na generične dobre navade. 



Vsi pripadniki LGBTQ+ 
skupnosti so utelešenje poguma, 
hrabrost in ponosa do sebe. 
Verjamem, da se lahko eden od 
drugega marsikaj naučimo, ne 
glede na naše osebne okoliščine, 
spolna usmerjenost in/ali 
identiteta gor ali dol. Pripravljeni 
moramo biti poslušati eden 
drugega. 



Dodatek k ideji pa je še 
to, da se izpostavi tudi 
medgeneracijsko 
povezovanje. Frutabela, 
kot znamka s 30-letno 
tradicijo, nedvomno 
povezuje številne 
generacije. To bi morala 
Frutabela kot znamka 
izpostavljati, saj jo res 
poznamo vsi, od 
Boomerjev, Milenijcev
do GenZ. 
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Posname se intervju z več posamezniki. Vsak je 
sam v kadru. Poanta je v tem, da bi se 
intervjuvanci čim bolj razlikovali glede na
različne okoliščine. Intervjuvanci bodo 
posamezniki različnih spolnih usmerjenosti in/ali 
identitete in čim bolj raznolike starosti, od res 
tistih najmlajših do najstarejših. Za kamero bo 
intervjuist vsakemu zastavil vprašanje1.

Kaj bi sporočil 
mlajšemu sebi?



Primer, kako bi bil zasnovan intervju



Sodelovalo bi čim več posameznikov (30-
40), pri čemer z dolžino videa ne bi 
pretiravali (5-10 min). Ideja je namreč, 
da pokažemo, da je posameznikova 
spolna usmerjenost in/ali identiteta zgolj 
en fragment njihove celote. So toliko več 
kot samo njihova spolna preferenca. In to 
več, njihovo sporočilo, kako njihovo 
sporočilo kot ljudje drugim, 
komuniciramo v prvem delu kampanje.

Pomembneje kot posameznikova spolna 
usmerjenost in/ali identiteta je, da se en 
od drugega naučimo biti boljši ljudje.



Intervju se bo objavilo v mesecu maju na 
Facebook, Instagram in Youtube.

Objave



Kaj je vsem tem posameznikom 
skupno? Prav nič. Skupno jim je le 

to, da so si vsi različni. Vsak je svoj 
individuum s svojo zgodbo.

Razlikujejo se po spolu, po rasi, po
spolni usmerjenosti, spolni identiteti 

in v tem, ali spijo z nogavicami ali 
brez. V raznolikosti je naša moč. 

Naučimo se poslušati en drugega, 
saj se s tem najbolj obogatimo.

Na koncu posnetka bi se pojavil napis, 
nekaj v smislu: 



Na Instagramu bomo spodbujali še, da sledilci 
zapišejo, kaj bi pa oni rekli mlajšemu od sebe. Njihove 
izjave objavimo na Frutabelinem storiju in izmed 
vsemi sodelujočimi se izžreba zmagovalca (prvi teden 
junija), ki prejme Frutabele v novi podobi (več v 
nadaljevanju). 

Instagram

Zato, da dobi »movement« malo zaleta, bom k 
sodelovanju povabili še influencerje in jih 
prosil, da tudi oni odgovorijo na vprašanje in 
povabijo svoje sledilce k sodelovanju. Cilj je, da 
zberemo čim več dobrih sporočil, ki si jih bodo 
sledilci lahko prebirali na storjih.





Sledi še zadnji del kampanje, ki bi potekal v mesecu juniju 
oz. bi se razkril prvega junija. V slogu prenove imen se bi 

prenovila še podoba Frutabeline embalaže, ki bi dobila 
nekoliko bolj moderniziran in minimalističen izgled, pri 
katerem bo izstopala monokromatska mavrična barvna 
shema v čast LGBTQ+ skupnosti in mesecu ponosa, ki se 
začne 1. junija. Vsaka Frutabela Nature bo tako ovita v 
svojo barvo, pri čemer pa bo vseh 5 sestavljalo mavrico.



Pred izidom se lahko 
na instagramu in 
facebooku izdaja 
»sneak peeks« nove 
podobe Frutabele
Nature za mesec 
junij (eden ali dva 
dni pred izidom 
nove podobe, ki bo 
prvega junija), zato, 
da se naredi malo 
»hypa«



Prvega junija na vseh že 
omenjenih socialnih 

omrežjih izdamo naših 
novih mavričnih 5.





Če bi bilo možno, je 
dobra ideja tudi, da 
bi se vseh pet 
prenovljenih 
Frutabel Nature 
prodajalo skupaj, 
tako da, oblikujejo 
mavrico.



Facebook
Instagram

Youtube

1) Meseca maja izide
video »Kaj bi rekel
svojemu mlajšemu
sebi? «

2) Od 28. do 31.5 se 
izdaja »snippets«. 

3) 1.6 se objavi video 
prenovljene podoba  
imena in embalaže 
Frutabele Nature

1) Meseca maja izide video 
»Kaj bi rekel svojemu 
mlajšemu sebi? «

2) Objava vprašanja za
sledilce, objava njihovih 
izjav in nagradna igra 
med vsem, ki bodo poslali 
svoje sporočilo.

3) Od 28. do 31.5 se izdaja 
»snippets«. 

4) 1.6 se objavi video 
prenovljene podoba 
imena in embalaže 
Frutabele Nature

1) Meseca maja izide 
video »Kaj bi rekel 
svojemu mlajšemu 
sebi? «

2) 1.6 se objavi video 
prenovljene 
podoba imena in 
embalaže 
Frutabele Nature



(Fruta)bela = 
barva, ki vsebuje vse 
barve barvnega spektra.
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