
FRUTABELA x FREEŠN
Ideja za izvedbo kampanje za mlade

“S FRUTABELO V POLETJE!”



FRUTABELIN NAGOVOR MILENIJCEM

- moj predlog za digitalno kampanjo se osredotoča na ciljno skupino mladih, 
starih med 20 in 30 let, kot je določeno znotraj briefa

- gre za zelo ozaveščeno generacijo, ki skrbi za svoje zdravje in si med precej 
napolnjenimi urniki privošči prigrizke “to go” kot je Frutabela

- kampanja se osredotoča na promocijo linije Frutabela Nature in večanje 
prepoznavnosti znotraj definirane ciljne skupine



KAJ VEMO O DANAŠNJIH MILENIJCIH?

- mladi, stari med 20 in 30 let, so študentje ali mladi zaposleni
- imajo hiter življenjski ritem
- Frutabelo vključujejo v svoje dneve kjerkoli so, torej znotraj svoj vsakdanjikov 

med najrazličnejšimi aktivnostmi
- ker bi se kampanja izvedla maja in junija 2021, bi največ pozornosti dobila s 

sproščenim tonom nagovora ciljni skupini v povezavi z njihovim življenjem v 
trenutni situaciji



FRUTABELA IN PRIHAJAJOČE POLETJE

- trenutno je življenjski ritem mladih bistveno spremenjen 
zaradi koronavirusne epidemije

- milenjici se na razmere prilagajajo, a kot lani izhod in 
vrnitev v vsaj približno normalno življenje vidijo v poletju

- POLETJE - čas, ki je zaradi odsotnosti faksa in večinoma 
tudi službenih obveznosti mladim zelo ljub

- menim torej, da bi s kampanjo dosegli bistveno večji delež 
mladih, če bi se Frutabelo povezalo s prihajajočim poletjem 
in oddihom

- podobo znamke bi se tako gradilo v navezavi na pozitivne 
misli in prijetne občutke potencialnih potrošnikov



PRIČAKOVANJE POLETJA
- kampanja bi se izvedla v maju in juniju 2021, torej na začetku poletja
- vsi mladi poletje čakajo s ciljem sprostitve ob manj strogih epidemioloških 

ukrepih - trenutno je to najsvetlejša točka v življenju večine milenijcev
- mlade bi sproščeno spodbujali h konzumiranju Frutabeline linije Nature med 

aktivnostmi, ki se jih veselijo in komaj čakajo celo leto
- uporabili bi lahko slogan kot recimo:

“SKOČI IZ KARANTENE V POLETJE S FRUTABELO”

ali krajše “S FRUTABELO V POLETJE”



KANALI KOMUNIKACIJE

- ker gre za digitalno kampanjo, bi se potencialnim 
potrošnikom (mladim) poskusili približati predvsem 
prek družbenih omrežij

- vsebine bi morale biti čim bolj interaktivne in 
viralne (čim več “sharanja”)

- milenijci uporabljajo izmed danes prisotnih 
družbenih omrežij predvsem Facebook in 
Instagram

- najbolj so aktivni na Instagramu
- Frutabela ima na Facebooku več kot 17.000 

sledilcev, na Instagramu pa profilu znamke sledi 
zgolj nekaj več kot 500 ljudi



KANALI KOMUNIKACIJE

- slabi prisotnosti znamke na Instagramu, sledi slabo poznavanje linij izdelkov 
Frutabele med mladimi- predvsem milenijci

- to je velik problem, ki bi ga kot izziv zastavili pri tej kampanji
- vsebine bi objavljali tako na Facebook, kot tudi na Instagram, a bi se na 

Instagramu odvijalo glavno dogajanje
- tip komunikacije bi moral biti kreativen, pristen, vzpodbuden, spontan in ciljati 

na interaktivnost- pridobivanje “feedbacka” 
- objave bi se najprej lansiralo na Facebooku, ki bi napovedal kampanjo s 

sloganom in vizualno komunikacijo, ki je izrazito usmerjena na mlade
- ob Facebook objavah bi dodali nagovor k pridružitvi dogajanju na Instagramu



- vizualno se bi v objave vključevalo “lifestyle” fotografije mladih, poleg pa 
frutabelo in slogan kampanje

- pomembno je, da so prikazane aktivnosti in predmeti, ki so značilni za 
vsakdanje življenje mladih v poletnem času (recimo rolke, slušalke, t.i. floatiji, 
morje, prijatelji, zabava in ples ipd.)

- ton je torej čisto sproščen 
- slogan oz. napisi so lahko tudi v slengu: ČILAJ POLETI S FRUTABELO, 

ZAPLAVAJ V POLETJE S FRUTABELO, BODI KUL S FRUTABELO…
- v kolikor bi budget to omogočal, bi se lahko tudi izvedlo nagradno igro na 

Instagramu z nagrado recimo paketa Frutabel, floatija v obliki Frutabele ipd., v 
sklopu katere bi mladi delili objavo s profila Frutabele (cilj je povečati število 
sledilcev na Instagramu, kar bi izboljšalo doseg promocijskih aktivnosti tudi v 
prihodnosti!)

KANALI KOMUNIKACIJE



MATERIAL ZA VIZUALNO KOMUNICIRANJE
- objave bi bile sestavljene iz kratkega nagovora in lifestyle fotografije
- del kampanje je, da bi mladi objavili svojo fotografije sebe in prijateljev s 

Frutabelo in hashtagom #IzKaranteneSFrutabelo ali kaj podobnega
- maja in junija bodo (predvidoma) ljudje začeli živeti vsaj nekoliko drugače, 

ukrepi bodo popuščali in tako bodo ljudje “iz karantene”
- enako bi lahko vizualno komunikacijo gradili na tem, da del Frutabele “štrli” iz 

oglasa- gre iz njega na mladim zanimiv način (ni klasičen prikaz produkta)
- posledično je napis NATURE na Frutabeli bolj izpostavljen, oglasu pa je dodan 

kreativen in izviren element, ki bolj pritegne pozornost mladih
- v nadaljevanju bom prikazala nekaj vzorčnih grafik, ki sem jih naredila za 

ilustracijo povedanega - poskusila sem ujeti “vibe” grafik za kampanjo 
- namensko sem uporabila različne slogane, saj so vsebinsko enotni in bi se ob 

izvedbi kampanje naknadno lahko izbralo le enega



PREDLOG OGLASA

**Tipografija v 
nobenem od 
oglasov ni 
ustrezna, glede 
na CGP 
znamke bi se jo 
prilagodilo- a je 
za namen 
natečaja nimam 
na voljo.

*Na vseh 
oglasih je 
prikazana le 
rezina z 
okusom “sliva s 
konopljinimi 
semeni" kot 
primer.



APLIKACIJA IDEJE NA FACEBOOK IN INSTAGRAM
V SQUARE FORMATU IN NA STORYJIH



VZORČNI PRIMERI OSTALIH OGLASOV 
LIFESTYLE MLADIH POLETI









IZPITNO OBDOBJE

- kot že omenjeno se kampanja izvaja maja in junija 2021- da bi se milenijcem v 
tem obdobju najbolj približali, moramo pomisliti, kaj specifično se dogaja v 
njihovem življenju v dotičnih dveh mesecih

- večinoma je obravnavana ciljna skupina sestavljena iz študentov, zato je 
odgovor preprost:

- ker je Frutabela Nature zdrava sadna žitna rezina, je primerna tudi kot prigrizek 
ob učenju

- kot del kampanje za motiviranje potencialnih kupcev ob prihajajočemu poletju, 
bi tako lahko izvajali tudi aktivnosti vezane na vključevanje Frutabele kot 
prigrizka ob pripravah na izpitne obveznosti, ki so za študente v izbranih 
mesecih v središču pozornosti

- pripravila sem tudi vzorčni grafični oglas v podobnem stilu za študentsko 
javnost, vezan na akademske aktivnosti





VKLJUČEVANJE MLADIH
- ker bi se predstavljena digitalna kampanja osredotočala na Instagram, kar se 

tiče spektra kanalov komunikacije, bi bilo smiselno v promocijo vključiti tudi 
koga izmed influencerjev

- dober primer je Melani Mekicar, ki je tudi sama milenijska študentka in na 
svojem profilu prikazuje vsakdanje dogajanje, sledi pa ji skoraj 20 tisoč mladih 
(https://www.instagram.com/melanimekicar/) - ona bi tako lahko prikazala 
Frutabelo kot preprost in zdrav prigrizek ter pozvala k ogledu vsebin na 
Instagram profilu znamke

- mladi bi bili v sklopu kampanje tudi pozvani k deljenju svojih poletnih fotografij s 
Frutabela Nature linijo ob hashtagu Frutabele in z možnostjo “repostanja” 
njihovih objav na Frutabelin Instagram

- da bi bila interaktivnost še večja, bi se elemente z možnostjo odgovora 
(kvadratke za vnašanje teksta) tudi vključevalo v story objave Frutabele

https://www.instagram.com/melanimekicar/


HVALA ZA VAŠ ČAS
IN POZORNOST!


