
freeŠn x Luna \TBWA 

Naslov kampanje: Odraščamo skupaj. 

Opis osnovne ideje kampanje: 

Skladno z zadanimi cilji kampanje se moramo vprašati, katere so dobre navade, ki jih želimo 

spodbujati pri naši ciljni skupini. Glede na to, da je ciljna skupina stara skoraj toliko kot znamka 

sama je smiselno pogledat, katere dobre navade so iz otroštva prenesli v odraslost. S tem v 

kampanjo vključimo nostalgijo, ki običajno odlično angažira občinstvo, ter premislek vseh 

vpletenih o tem kaj in katere navade so dobre. Če ponazorim s primero: običajno smo na vsak 

izlet ali šolsko ekskurzijo vzeli zraven še kakšen prigrizek, ki smo ga delili s prijatelji in sošolci. 

Tudi danes recimo med odmorom med učenjem ali službo s kolegom/kolegico delimo Frutabelo 

Nature.  

Primeri objav na družbenih omrežjih: 

1. primer:  

Slikovni material: Listek z napisom: ̋ Ne pozabi kosila!˝ zraven pa pripis z drugo pisavo: 

˝… in Frutabele Nature.˝  

 

Opis: Nam so najljubši pripisi na opomnikih, ki nas spomnijo na zdrav mali prigrizek. 

Kdo pa vas spomni na Frutabelo nature? 

 

2. primer: 

Slikovni material: Prikaz vseh okusov rezin Frutabela Nature, posebej pa sta 

izpostavljeni ali zakriti rezini Sedem sadežev in Malina-soja. 

 

Opis: Rezine Frutabela Nature vsebujejo visok sadni delež, so brez dodanih sladkorjev 

in vsebujejo le naravno prisotne sladkorje iz sadja in zelenjave. Veste, kateri dve razini 

sta obliti tudi z brezsladkornim čokoladnim oblivom?  

 

3. primer: 

Slikovni material: Posameznik pri telesni aktivnosti ali pripravi zdravega obroka, poleg 

njega pa sta dodani še Frutabela Sport oziroma Frutabela Nature. 



 

Opis: Frutabela sledi trendom in željam ljubiteljev sadnih rezin. Milenijci se zavedajo 

pomembnosti zdravega načina življenja in vpletanja telesne aktivnost v svoj vsakdan. 

K temu jih spodbujata tudi Frutabela Nature in Frutabela Sport.  

 

4. primer: 

Slikovni material: Na eni strani podoba ˝stare˝ Frutabele in otroka, na drugi pa podoba 

milenijca s Frutabelo Nature. 

 

Opis: Frutabela odrašča z vami in vi z njo. Od originalne Frutabele do Frutabele z visoko 

vsebnostjo sadja in kosmičev za zajtrk. Katera je vaša najljubša navad, ki ste jo osvojili 

z Frutabelo Original, danes pa nove prenašate naprej s Frutabelo Original? 

 

Glede na zahteve naročnika se v objavah uporablja tudi ključne besede, barve in logotipe, ki jih 

ta določi kot obvezne elemente. 

Izbor digitalnega orodja in predstavitev ideje:  

V osnovni ideji kampanje ciljamo na nostalgijo in razmišljamo, katere navade smo prenesli v 

študentsko oziroma odraslo življenje. Za iskanje idej in navad lahko uporabimo dve orodji. Prvo 

je namenjeno temu, da se uporabniki spomnijo, dobrih navad, ki so jih osvojili z originalno 

Frutabelo, danes pa jih nadaljujejo s Frutabelo Nature. V filtru na Instagramu ali serijo gifov in 

nalepk uporabnikom ponudimo nekaj možnosti, katero dobro navado spodbujajo. Drugo orodje 

pa ustvarjalcem omogoča razširitev idej s pomočjo uporabnikov, ki jim preko videov na 

TokToku dajejo nove predloge dobrih navad, ki jih povezujejo s Frutabelo Nature in jih lahko 

uporabimo v ostalih komunikacijah. 

 


