


























 

Voldemort hovorí:
Zdravim priatalyia , 
I am Voldemort Johnson 
from London. 
 
Predtým som nevedel, že 
Bratislava vôbec existuje. Teraz 
tu žijem už niekoľko rokov 
a zistil som, že je to úžasné 
stredoeurópske mesto, v 
ktorom sa spája to najlepšie z 
celej Európy. 
 

Je to mesto bohaté na zážitky, 
kde na pár metroch štvorcových 
nájdeš veľa vody, zelene, dobré 
pivo a kvalitné kávičky. 
 

Našiel som si 
aj svoje obľúbené miesta 
a všetky sú na skok od seba. 
Doslova.

A to je ten jeden rozdiel, 
ktorým sa Bratislava odlišuje 
od ostatných veľkých miest. 
Stačí vám 72 hodín, 
aby ste obehli 
všetky kávičky.

 So come to 
this 72-hour city 
and try them all.

BTB   /   video    /   scenár

(vidíme chlapíka, ktorý nás sprevádza 
mestom, úvodné slová hovorí 

po slovensky s výrazným 
anglickým prízvukom)

(objednáva si kávičku)

(prechádza po námestí,pritom hovorí 
priamo na kameru)

(prechádza po nábreží, kde môžeme 
vidieť aj vodu, aj zeleň)

(prechádza okolo Nedbalky)

(rýchly prestrih na park, prestrih 
na kaviareň, do ktorej si sadá). 





Kreatívna 
komunikačná kampaň
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a) enjoy Bratislava!

a)



insight:
 

Bratislava je malé mesto. Jeho centrum je menšie ako 1 km2.  To však neznamená, 
že nemá čo ponúknuť! práve preto chceme odprezentovať všetky možnosti, 
ktoré toto mesto ponúka na jednom mieste! 

Staviame na kontraste s veľ kými známymi metropolami, ktoré Bratislavu dávajú 
do pozitívneho kontrastu! Lebo menej je viac! menej turistov, menej chodenia, 
viac poznatkov, viac zážitkov. 
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a)



idea:
 

v tomto koncepte ľuďom priamo vďaka reálnym faktom ukazujeme, 
čo môžu zažiť/ochutnať na 1 km2 v centre mesta.
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vizuál:
 

Kľúčový vizuál pracuje s pomyselnou vtáčou perspektívou, v ktorej vyobrazujeme 
moderné turistické symboly z rôznych kategórií podľa zadaných cieľových 
skupín. Grafiku dopĺňame ručnou ilustráciou hlavných elementov nášho mesta. 

ako centrálne vyobrazenia kľúčového vizuálu sú zvolené produkty 
bratislavských ambasádorov daného odvetvia. Týchto ambasádorov ďalej 
zapájame do video obsahu, a teda ďalšej komunikácie. 

a)



vizuál Káva a)
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Enjoy 147 coffee places 
 per square kilometer

Enjoy Bratislava!
visitbratislava.sk



vizuál Zmrzlina a)
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Enjoy 24 ice cream places 
per square kilometer

Enjoy Bratislava!
visitbratislava.sk



vizuál Pivo a)
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Enjoy 121 brewery places 
per square kilometer

Enjoy Bratislava!
visitbratislava.sk



vizuál Hrad a)
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Enjoy 121 sightseeing spots  
per square kilometer

Enjoy Bratislava!
visitbratislava.sk



BTB | KreaTívna KomuniKačná Kampaň

video obsah:
 

Hlavnou postavou videoobsahu bude vždy zahraničný človek žijúci v Bratislave. 
Tento človek sa stáva akýmsi moderátorom, ktorý nás prevádza video obsahom 
v podobe rozhovorov s našími ambasádormi. Tento obsah je sezónny 
jar/leto/jeseň a podľa toho prispôsobený aj kategórii (gastronómia
/šport/kultúra).

video obsah budeme členiť do jedného dlhého videa na ucelenú prezentáciu 
a do viacerých krátkych, podľa tém a na účel presného online cielenia. 
pri videoprodukcii počítame aj s fotoprodukciou na základe daných 
požiadaviek zo zadania.

a)



w
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Enjoy 147 coffee places per square kilometer

Enjoy Bratislava!

Enjoy Bratislava!
visitbratislava.sk
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B) Bratislava 72-hours city!



insight:
 

mnoho turistov v Bratislave trávi málo času. väčšinou k nám prichádzajú len 
na pár hodín a sme pre nich doplnkovou destináciou k susedným väčším 
metropolám. preto cieľom tohto konceptu je turistom v zahraničí ukázať, 
že sa v Bratislave dá plnohodnotne stráviť celý predĺžený víkend a teda 72 hodín! 
výsledkom bude bohatšie a živšie mesto, keďže z turistov a ich dlhšieho 
zotrvania v meste budeme všetci profitovať.
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B)



idea:
 

ukážme turistom to najlepšie! ako tu stráviť 72 hodín a zároveň im túto ponuku 
customizovať presne podľa ich záujmov! 
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vizuál:
 

vizuál kampane zobrazuje moderných ľudí s najväčšími ikonami nášho mesta. 
Zároveň priamo cez headline odkazuje ľuďom, že Bratislava je 72-hodinové mesto.

B)
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formát na šírku
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video obsah:
 

na 72 hodín pozveme do Bratislavy troch zahraničných influencerov, 
ktorí vyrábajú videoobsah a spravíme z nich ambasádorov kampane. 
Každému z nich dáme za úlohu vytvoriť vlog podľa jeho štýlu, mapujúci ich 
72 hodín v meste: aktivity, gastro, pamiatky, párty alebo ľahká turistika – skrátka 
ich 3 dni v Bratislave. 

Každého ambasádora charakterovo vyberieme tak, aby mapoval iný segment 
aktivít a miest v Bratislave a oslovil inú cieľovú skupinu definovanú briefom. 

vzhľadom k produkčným nákladom vyberieme zahraničných mikroinfluencerov, 
a teda odborníkov na svoju oblasť. Tým zabezpečíme, že aj napriek nižšiemu 
zásahu budeme cez nich na pre nás relevantných trhoch ukazovať autentický 
obsah podaný ľuďom blízkou formou. 

B)



krátke video – 2 h z 72-hodinovej návšteve mesta môžu stráviť v galérii
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dlhé video – časozbernou kamerou nazbierané aktivity za 72-hodín
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Digital:
 

v rámci online navrhneme kampaňovú microsite, kde si každý návštevník bude 
môcť vygenerovať svoj harmonogram na 72 hodín v Bratislave. Stránka mu ho 
automaticky vygeneruje, a tým návštevník získa možnosť vidieť aj tie atrakcie 
nášho mesta, ktoré by bežne neuvidel. 

Táto stránka môže fungovať aj ako kampaňová podstránka už funkčného webu 
visitbratislava.sk

B)



microsite B)
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ĎaKuJeme

Creative Department 
Mišíkova 10/a  811 06  Bratislava  Slovak Republic  421 903 717 601




