
1. Naslov kampanje: »Vsak ima svojo dobro navado – moja je Frutabela Nature« 

 

2. Opis osnovne ideje kampanje in nekaj primerov objav (3-4) na družbenih omrežjih 

Frutabele (Facebook in Instagram), ki bodo prikazale osnovno idejo kampanje: 

Kampanjo bi spremljali liki Florijana, Reje, Uroša, Tije, Aneja, Barbare, Edija, Lane in 

Aleksa. To so mladi stari med 20 in 30 let z veliko dobrimi navadami, ki za vsakega 

predstavljajo nekaj drugega. Kot je opaziti, njihove začetnice imen predstavljajo 

znamko Frutabela. 

Izdelek Frutabela Nature se pri zadnjem izmed likov, Aleksu, lahko primerja z vsemi 

dobrimi navadami, ki jih »izvajajo« ostali liki. Na tak način bi ciljni skupini predstavili 

zdrav prigrizek Frutabelo Nature. Frutabela torej ne samo spodbuja dobre navade, 

ampak sama po sebi je dobra navada. Na primer:  

o Florijan vsako jutro pospravi svojo posteljo. 

o Reja si večkrat dnevno umije in nitka zobe. 

o Uroš rad prijaznemu natakarju pusti radodarno napitnino. 

o Tija v svoji študentski sobi nikoli ne pušča umazane posode v pomivalnem 

koritu. 

o Anej se zmeraj vsakomur prijazno zahvali. 

o Barbara gre vsak dan na daljši sprehod. 

o Edi reciklira vse odpadke. 

o Lana pije veliko vode in se prehranjuje zdravo. 

o Aleks pa dobre navade začne pri Frutabeli Nature – majhnem, a zdravem 

prigrizku. 

Zamislila si sem, da bi razvili animirane like teh oseb, ki bi bili različnih velikosti, oblik, 

starosti in mogoče tudi druge rase. Vsak bi imel neke svoje značilnosti, ki bi se skozi 

kampanjo razvijale. Na Facebooku in Instagramu bi objavili animirane fotografije teh 

likov kako izvajajo neko dobro navado, zraven pa bi bil opis te navade. 



Primer nekaterih likov: Florijan bi bil visok, suh fant, star 20 let, ki v pižami in s 

skuštrano frizuro pospravlja svojo posteljo, Reja bi bila punca bližajoča se tridesetim, 

ki prav tako v pižami stoji pred ogledalom in si umiva zobe… Če bo potrebno, si lahko 

sama izmislim, kakšne bi bile te osebe, lahko pa ima grafični oblikovalec prosto pot pri 

ustvarjanju animiranih fotografij. 

V drugem sklopu objav bi uporabili iste like, a drugačno »perspektivo« dobrih navad. 

Na primer: 

o Florijan vsako jutro spije smoothie za boljši začetek dneva. 

o Reja v vsak obrok vključi sadje ali zelenjavo. 

o Uroš ob jutrih spije kozarec vode za boljšo prebavo.  

o Tija ima v svoji študentski sobi zmeraj pomaranče, da z njimi dobi dovolj 

vitamina C. 

o Anej obožuje brokoli in korenček, saj ve, da je poln vitamina A, ki je dober za 

zdrave oči. 

o Barbara je veganka, ki na trgovskih policah težko najde nekaj primernega za 

vegane. 

o Edi ima rad stročnice, saj se zaveda, da so polne prehranskih vlaknin. 

o Lana za boljšo in bolj zdravo kožo zajtrkuje avokado, ki je poln vitamina E. 

o Aleks pa vse dobre navade združi v Frutabeli Nature, ki je polna prehranskih 

vlaknin, vsebuje veliko sadnega deleža in je obogatena z vitamini A, C in E. Z 

veseljem bi jo priporočal tudi Barbari, saj je primerna tudi za vegane. 

V teh objavah torej prikažemo prehrambne navade in Aleks je spet tisti, ki vse to 
združuje s Frutabelo Nature. Objave bi bile animirane fotografije likov ob početju tega, 
kar sem napisala. Liki bi bili enako oblečeni kot na prejšnjih fotografijah, da se ustvari 
neka njihova prepoznavnost. Lahko je vsak dan ena objava in s tem dosežemo daljšo 
kampanjo, 9+9 fotografij, lahko pa jih poljubno združimo in nastane »swipe« objava na 
Instagramu oziroma več slik v eni objavi na Facebooku. 

Vsi vemo, da obstaja še veliko več navad, ki jih imamo za dobre in tako bi lahko 
nadaljevali z objavami, če bi želeli še več. Nekako bi se skozi čedalje več objav 
ustvarila podoba in karakter likov. Na primer že iz teh dveh opisov ene osebe vemo, 



da je Tija povprečna študentka, Barbara »free spirit« oseba in Lana tisti tip osebe, ki 
veliko skrbi za svoje zdravje. 

Sledilce bi lahko vzpodbudili k sodelovanju z nami v smislu »Kakšne so pa tvoje dobre 

navade?« ali pa jim zastavili uganko, kjer bi izmed pravilnih odgovorov izžrebali 

nekoga, ki bi dobil vseh 7 Frutabel Nature. Vprašanje bi se glasilo »Le kaj je majhno, 

a okusno, z dodatnimi vitamini in le naravnimi sladkorji?« Odgovor: Frutabela Nature!  

 

3. 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). 

Odločila sem se za večjo uporabo bannerjev, saj menim, da zlahka dosežejo mlade, 

predvsem na družbenih omrežjih, ko se pojavljajo ob straneh. Mene osebno privlačijo 

čimbolj barviti  bannerji in z mojo kampanjo bi enostavno naredili skupek fotografij 

ustvarjenih likov in kratek, a jedrnat napis: »Vsak ima svojo dobro navado – moja je 

Frutabela Nature«.  

lik Florijana kako pospravlja 

posteljo  

lik Reje kako si umiva zobe lik Uroša, ki pusti napitnino 

lik Tije … lik Aneja …  lik Barbare … 

lik Edija … lik Lane … lik Aleksa … 

   

Pomembno je, da so barve res kontrastne, da pritegnejo ljudi na spletnih straneh. Jaz 

sem dala samo primer, nek grafični oblikovalec bi seveda to veliko lepše ustvaril. 

»VSAK IMA SVOJO DOBRO NAVADO – 

MOJA JE FRUTABELA NATURE! 



Tiste, ki jih bo banner pritegnil, bodo nanj kliknil in lahko ga usmerimo na vašo spletno 

stran, kjer so lepo predstavljeni izdelki v liniji Frutabela Nature, ali pa ustvarimo novo 

spletno stran, kjer bi imeli videoposnetke znanih osebnosti in influencerjev kako 

odpirajo paket, v katerem je vseh 7 prigrizkov Frutabela Nature. Na veliko bi pisalo 

vprašanje »Kakšne so pa tvoje dobre navade?« in znane osebnosti in influencerji bi v 

videih govorili o tem, zakaj je Frutabela Nature njihova dobra navada. 

Izbrali bi seveda influencerje v starostnem razredu 20 do 30 let, kot je na primer Lara 

Begič, Vanesa Rola, Mojca Mitev … pa tudi slavnostne osebnosti v naši ciljni skupini. 

 

 


