
FUTURA DDB
Priprava kreativne kampanje, ki spodbuja spremembo navad in

spopularizira uporabo povratne embalaže.



UVID 
Znano je, da onesnaževanje s plastiko pušča negativen in uničujoč

vpliv na okolje in človeka, pomembno pa je omeniti, da ima ogromen
učinek predvsem tudi na živali. Slednje se zaradi onesnaženosti s

plastiko sestajajo s pomanjkanjem življenjskega prostora in z borbo
proti odpadni ne reciklirani plastiki, ki jih obdaja. Onesnaževanje s

plastiko ima vpliv predvsem na živali kot so polarni medvedje,
tjulnji, morske želve, pingvini in še mnogo drugih. Toda kaj storiti, če
ljudje ne spremenijo svojih navad in še kar posegajo po nepovratnih

ter neekoloških izdelkih?  
 

"Živali vzamejo vajeti v svoje roke!"



UVID V CILJNO SKUPINO 
Na podlagi pregleda trendov in obnašanja ciljne skupine na priljubljenih družbenih omrežjih
kot je Tik Tok, sem ugotovila, da tipičen predstavnik naše ciljne skupine z živalmi simpatizira
veliko bolj kot z ljudmi. Slednji na družbenih omrežjih objavljajo humoristične primere videov,
kjer prikažejo, kakšna močna stališča do živali posedujejo. 

"magic moment"



KLJUČNO SPOROČILO 
S povratno embalažo narediš vtis za manjši okoljski odtis. Z uporabo povratne

embalaže si v trendu, saj razumeš okoljski problem plastike za enkratno uporabo.
 

Uporaba povratne embalaže pripomore k boljšemu življenju živali, ker pa se ljudje na
tovrstni problematiki ne trudijo dovolj, so živali "prijele stvari v svoje roke". Polarni
medved Janez, morska želvica Slavka in pingvin Žare imajo tega dovolj, jezni ter

znervirani se odpravijo na misijo, ljudi bodo poučili o uporabi nepovratne embalaže. 
 

Kampanja ima humorističen pristop, kjer živali v različnih situacijah, ob ključnih
trenutkih izbire med povratno in nepovratno embalažo, potrošnike ustrahujejo v pravo

torej ekološko odločitev. 



SLOGAN 
Tri variacije slogana kampanje

variacija: SPREMENI SVOJE NAVADE, DRUGAČE NA TEREN SPUSTIMO JANEZA. 1.
 

2. variacija: SPREMENI SVOJE NAVADE, DRUGAČE NA TEREN SPUSTIMO ŽARETA. 
 

3. variacija: SPREMENI SVOJE NAVADE, DRUGAČE NA TEREN SPUSTIMO SLAVKO.
 
 
 
 
 



Kdo so Janez, Žare in
Slavka? 

To so živali, katere onesnaževanje s plastiko najbolj prizadane. Zato so se jezni živalski
Boomerji odločili, da grejo na "badass" misijo. 

Fotografije so simbolične.



variacija oglasa: SPREMENI SVOJE NAVADE,
DRUGAČE NA TEREN SPUSTIMO JANEZA.

1.

Video oglas prikazuje dogodek, kjer kupec v kavarni opravlja zaključek nakupa.
Prodajalka ga povpraša o izbiri plastične ali kovinske slamice in mu medtem moli obe
slamici v obraz ter čaka, da se kupec odloči. Kupec hitro odvrne: »plastično prosim«.
Nakar se v ozadju obrne polarni medved Janez in ga jezno in ogorčeno pogleda. Kupec
se prestrašen in začuden spogleda s polarnim medvedom in obotavljajoče še enkrat
odvrne »plastično ja…«. Nakar polarni medved glavo nagne na stran, pridvigne obrv in si
začne pokati prste (simbolično predstavlja, da se pripravlja na pretep). Kupec še bolj
začuden in prestrašen počasi pomakne roko proti kovinski slamici, medtem ko
prestrašeno drži očesni stik s polarnim medvedom. Polarni medve ga strogo gleda in v
pričakovanju na pravo izbiro ponovno privzdigne obrv. Kupec se nato v strahu premisli
in prime kovinsko slamico: »kovinsko prosim«. Polarnemu medvedu se na obrazu
nariše ponosen izraz, medtem ko prime svoj pisalni blok in vanj s ponosnim nasmehom
na obrazu nariše kljukico. Zadnji odsek prikaže kupca, kako se s kovinsko slamico v
roki poln začudenja nad dogodkom obrne proti izhodu kavarne, nakar se na  ekranu
prikaže slogan: »Spremeni svoje navade, drugače na teren spustimo Janeza". 



2. variacija oglasa: SPREMENI SVOJE NAVADE,
DRUGAČE NA TEREN SPUSTIMO ŽARETA.
Video oglas prikazuje kupca, ki zaključuje svoj nakup v trgovini. Nakar se na blagajni
sestane z izbiro med plastično in papirnato vrečko. Iz navade takoj poseže po plastični
vrečki, nakar pred sabo zagleda pingvina Žareta, ki je samozavestno z jeznim pogledom
naslonjen na pult. Njegov pogled je uperjen v roko kupca. Kupec z začudenjem strmi v
pingvina in medtem še vedno želi poseči po plastični vrečki. Pingvin ob pogledu na
njegovo izbiro namršči obraz in še bolj jezno s privzdignjenimi obrvmi nadaljuje
strmenje v kupca. Kupec poln strahu in začudenja z roko počasi ter previdno poseže po
ekološki, papirnati vrečki in pričakujoč na odobritev pingvina v roko prime ekološko
izbiro vrečke. Pingvin nato prikima in ponosno nariše kljukico v svoj pisalni blok. Nato
odkoraka proti naslednjemu kupcu, in z ročno kretnjo kupcu strogo in ustrahujoče
nakaže, da ga gleda. Zadnji odsek oglasa prikaže kupca, kako se s papirnato vrečko v
roki poln začudenja nad dogodkom obrne proti prodajalki, nakar se na ekranu prikaže
slogan »Spremeni svoje navade, drugače na teren spustimo Žareta.



3. variacija oglasa: SPREMENI SVOJE NAVADE,
DRUGAČE NA TEREN SPUSTIMO SLAVKO.

Video oglas prikazuje kupca v trgovini, ki se odloča med izbiro gazirane pijače v poplavi
izbir, tako steklenih, plastičnih kot pločevinastih embalaž. Iz navade poseže po
plastenki, nakar na polici zagleda morsko želvo Slavko, ki s prekrižanimi plavuti strogo
opazuje njegovo izbiro. Kupec začuden in prestrašen nad dejstvom, da pred njim stoji
morska želva, pogleda levo in desno in ob strmenju v želvo vseeno želi poseči po
plastični izbiri. Želva z jeznim izrazom na obrazu privzdigne obrvi in nadaljuje s
strmenjem v kupčevo roko ter s pestjo udarja v svojo plavut (nakaže, da se bo drugače
zgodil pretep). Kupec obotavljajoč strmi v majhno želvo in previdno ter počasi poseže
po pijači v stekleni embalaži. Želva, nato zadovoljna z izbiro, v svojem pisalnem bloku
nariše kljukico in se samozavestno nasmehne v svoj blokec. Zadnji odsek oglasa
prikaže kupca, kako se s steklenico v roki poln začudenja nad dogodkom obrne proti
blagajni, nakar se na ekranu prikaže slogan »spremeni svoje navade, drugače na teren
spustimo Slavko.



IDEJA ZA
KAMPANJO.

S sloganom na humorističen način gradimo na
poznavanju alternativ neekološkim embalažam, mladim
predpostavljamo situacije v katerih se lahko odločijo za
ekološko oziroma povratno embalažo, kot tudi
poudarjamo, da si tovrstne spremembe želijo predvsem
živali. 

Želimo jim pokazati, da tudi majhne spremembe navad
štejejo in pripomorejo k boljšim ekološkim razmeram. Prav
tako s simboliko "označevanja oziroma štetja prepričanih
oseb pri živalih" razbijemo stigmo s katero se sestajajo
mladi: "ah če bom pa jaz spremenil svojo navado, ne bo
nobene razlike, potrebne so spremembe v večjih
korporacijah".

S tem ko živali obkljukajo vsakega, ki so ga uspele prepričati
v pravilno in ekološko izbiro, pokažemo, da morda en sam ne
naredi spremembe, v kolikor pa se vsak izmed nas odloči za
ekološko izbiro, pa skupaj naredimo ogromno spremembo. 



NADALJEVANJE KAMPANJE
NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
Kampanja bi vsebovala tako video oglase na družbenih omrežjih in platformi YouTube kot tudi
POS komunikacijo v trgovinah ob točkah, kjer se kupec sestane z odločitvijo med neekološko in
ekološko izbiro. 

Kampanja bi se na družbenih omrežjih razvijala s pomočjo poučevanja o vplivu onesnaževanja s
plastiko na omenjene živali kot tudi prikazovala različne scenarije, kjer se kupec lahko sestane s
tovrstnimi odločitvami. 

Tik Tok vsebine, bi sprva lahko vsebovale iste video vsebine kot zgoraj opisani oglasi, nato pa bi
v nadaljevanju v vsebinah uporabili razne ambasadorje, ki so na Tik Toku najbolj priljubljeni kot
sta Nika Krmec in Žiga Kukovič. Ki bi nas na humoren in zanimiv način popeljala skozi njun dan in
skozi njune dileme med ekološkimi in neekološkimi odločitvami. 

Kampanja bi se utrjevala tudi s tem, da bi na družbenih omrežjih spodbujali nakup ekoloških
izdelkov kot so nakupovalne vrečke iz blaga, kovinske slamice, ekološke vrečke za papir,
steklenice, ekološki šamponi in podobno. 



DODATNE IDEJE 
- Poučevanje mladih o ekoloških alternativah embalažam, ki jih obdajajo v njihovem vsakdanjem življenju, s
humorističnimi video vsebinami na platformi YouTube.

- Sodelovanje s podporniki projekta, ki bi lahko omogočili izdelavo nakupovalnih torb iz blaga ali tako
imenovanih "Tote bags", ki so med mladimi na družbenih omrežjih izredno popularne alternative plastičnim
nakupovalnim vrečkam. Na njih bi uporabili ilustracije naših živalskih likov s humorističnimi ustrahovalnimi
izreki kot je "Gledam te!" (ilustracija kretnje z roko, ki nakazuje, da živalski lik opazuje njegove navade.
Uporabili bi lahko tudi humoristični izrek v pogovornem slengu mladih "Bolš zate ja!", katerega bi spremljala
ilustracija lika, ki  ustrahovalno gleda. Zadnja variacija ilustracije bi prikazovala lik polarnega medveda
Janeza, ki si poka prste in se ustrahujoče pripravlja na pretep ter pravi "Pazi kaj izbereš!". Vse ilustracije bi
bile pripravljene na zabaven način in bi simbolično prikazovale misijo naših živalskih likov, ki nas spremljajo
na vsakem koraku in s svojim ustrahovanjem skrbijo, da se vsak izmed nas odloči za ekološko, pravo izbiro. 

- Uporaba POS oglaševanja v trgovskih centrih, kjer bi ob plastičnih vrečkah oziroma ob blagajnah (kjer se
opravi nakup vrečk) stal kartonski živalski lik z izreki "Pazi kaj izbereš!" in "Gledam te!". 


