
Naslov kampanje: »Kaj ti dela Frutabela?« #zdravjevžepu 

Podnaslov: Prisvoji si 100 dnevno zalogo Frutabele Nature po tvoji izbiri. 

 

 

Osnovna ideja kampanje: 

Ideja ja, da udeleženci na zabaven in kreativen način pokažejo posledice zaužitja 

Frutabele Nature. 

Torej s pomočjo slik in video posnetkov pokažejo »kaj jim dela Frutabela« - v obliki 

prej/potem. 

Primeri, ki jih lahko pričakujemo: 

- udeleženec nima časa za pripravo zdravega obroka, ker se uči za izpite – 

zagato mu reši Frutabela Nature 

- udeleženec je v skrbeh če bo danes uspel kaj zdravega pojesti – zagato mu 

reši Frutabela Nature 

- udeleženec je po to športni aktivnosti brez energije, zaužije Frutabelo Nature 

in nivo energije se mu zviša 

 

 

Primeri objav, ki bodo prikazale osnovno idejo kampanje (IG, FB): 

Objave bi bile slike, z napisi (in v opisu link do pravil izziva): 

1. »Kaj ti dela Frutabela?« 

Pokaži in si prisluži zalogo Frutabele Nature za 100 dni. 

#zdravjevžepu 

 

2. Zdravje v žepu – Frutabela Nature, vedno pri roki. 

Pridruži se izzivu »Kaj ti dela Frutabela?« in si prisluži 100 dnevno zalogo. 

#zdravjevžepu 

 

3. Zdravje je na prvem mestu, vedno in povsod! – Frutabela Nature. 

Pridruži se izzivu »Kaj ti dela Frutabela?« in si prisluži 100 dnevno zalogo. 

#zdravjevžepu 

 

 



 

4. »Si aktiven in produktiven?« – Za zdravo gorivo uporabi Frutabelo Nature 

Pridruži se izzivu »Kaj ti dela Frutabela?« in si prisluži 100 dnevno zalogo. 

#zdravjevžepu 

 

5. »Kaj ti dela Frutabela?« 

Zaužij Frutabelo Nature in si prisluži 100 dnevno zalogo. 

#zdravjevžepu 

 

 

Digitalno orodje – Instagram, Facebook: 

Kampanja bi potekala kot izziv, kjer bi se udeleženci potegovali za 100 dnevno 

zalogo Frutabele Natur po njihovi izbiri.  

Udeleženci bi objavljali fotografije in videe (v maju in juniju) kjer je jasno razvidna 

posledica zaužitja Frutabele Natur oz. »kaj jim dela« (prej/potem). 

Kampanja bi se primarno dogajala na Instagramu, kjer bi udeleženci ob objavi 

slike/videa tegnili #zdravjevžepu (hkrati pa bi za sodelovanje potrebovali objavo deliti 

tudi na Facebooku in jo objaviti kot story na IG). 

Frutabela bi objave delila tudi na svojem kanalu (story). 

Zmagal bi tisti, ki bi prijel največ všečkov na svoji objavi na Instagramu. 

 

5 najboljših videov, bi lahko Frutabela kasneje združila in uporabila kot spletno 

reklamo. 

 

 

 

 

 

 

 


