




PONOŽKOVÉ 
KOFOLA MAŇUŠKY

PR KAMPAŇ



Východiská

Kofola už dlhodobo hľadala „dobroprojekt“, ktorý by bol značke 

blízky a napĺňal by jej predstavy pomáhať a rozdávať radosť.

Kofola sa preto začala obzerať po partnerovi z tretieho sektora, 

ktorý by, rovnako ako Kofola, bezpodmienečne pomáhal 

ľuďom a objavila občianske združenie Bábky v nemocnici.

Až následne na základe tejto spolupráce vznikla idea reklamnej 

a PR kampane – ponožkové Kofola maňušky, ktoré pomáhajú 

a prostredníctvom ktorých môže pomôcť každý.



Východiská

Pomôcť môţe kaţdý a to viacerými spôsobmi:

• 2 centami pre OZ z každej predanej pollitrovky Kofoly

• zapojením sa do charitatívnej on-line dražby 

ponožkových maňušiek

• výrobou vlastnej ponožkovej maňušky 

a jej zaslaním do charitatívnej on-line dražby



Východiská

Reklamnú kampaň navrhla pre Kofolu 

reklamná agentúra a je postavená na TV 

spote a on-line dražbe. 

KASPEN/JUNGv.MATT, rovnako ako 

všetky ostatné TV kampane značky Kofola 

v ostatných 10 rokoch. TV spot režíroval 

Martin Krejčí, autor obľúbenej vianočnej 

reklamy na Kofolu - Prasiatko. Spot 

produkovala agentúra DAWSON 

Production. 

Intenzívnu PR kampaň zastrešuje 

1st CLASS AGENCY.



PR kampaň

PR kampaň mala doteraz dve hlavné fázy (vzhľadom na 

dlhodobosť projektu):

1. jesenná fáza 2010 (september – október 2010)

2. jarná fáza 2011 (apríl – júl 2011)



PR ciele

• Zviditeľniť OZ Bábky v nemocnici a jeho aktivity a pomôcť 

ZÍSKAŤ ČO NAJVIAC FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na 

podporu združenia.

• Budovať osvetu a zvýšiť povedomie a informovanosti o význame 

BÁBKOTERAPIE.

• Získať pozornosť a sympatie širokej verejnosti, PR podpora ich 

mobilizácie - možnosť vyrobiť a poslať vlastnú maňušku do 

CHARITATÍVNEJ  ON-LINE DRAŢBY a aktívne sa zapojiť do on-

line draženia.

• Podporiť a POSILNIŤ CHARITATÍVNY ROZMER ZNAČKY 

KOFOLA.



ON-LINE



PR ciele
ON LINE komunikácia

On-line kampaň prebiehala súbežne TV kampaňou.

Reklamná agentúra zastrešila prípravu web stránky www.kofolamanusky.sk a 

mechanizmus celej on-line dražby.

1st CLASS AGENCY v rámci PR kampane, v prvej jesennej fáze, realizovala 

prípravu a content manažment Facebook komunikácie. V jarnej fáze FB 

komunikáciu posilnila FB kampaň riadená reklamnou agentúrou.

1st CLASS AGENCY zároveň pomáha OZ Bábky v nemocnici s ich vlastnou 

komunikáciou na vlastnej stránke a FB.

http://www.kofolamanusky.sk/


PR nástroje
www.kofolamanusky.sk



PR nástroje
Facebook Fun page - Ponoţkové Kofola Maňušky 

23 600 fanúšikov



PR nástroje
www.babkyvnemocnici.sk



PR nástroje
Facebook Fun page - Ponoţkové Kofola Maňušky 

1 300 fanúšikov



ON-LINE 
CHARITATíVNA

DRAŽBA



PR nástroje
ON-LINE CHARITATÍVNA DRAŢBA

OZ Bábky v nemocnici a Kofola rozdávajú deťom 

radosť a úsmev aj prostredníctvom charitatívnej  

on-line aukcie a pozývajú všetkých rozdávať 

spoločne úsmev, ktorý lieči deti a v ktorej si môže 

každý vydražiť Ponožkovú Kofola maňušku 

obľúbeného slovenského herca, speváka, 

moderátorky či inej známej osobnosti. Alebo sa 

môže zapojiť do „maňuškománie“ s ponožkovou 

maňuškou, ktorú vyrobí sám a pošle ju do on-line 

aukcie. Všetky vydražené peniaze putujú na aktivity 

Bábok v nemocnici. 



PR nástroje



AKTIVITY OZ



PR nástroje
AKTIVITY OZ

Klop, klop – zaklope ktosi na dvere a do nemocničnej izby tentoraz nenazrie 

sestrička, ale usmiati bábkoherci a liečební pedagógovia z Občianskeho 

združenia Bábky v nemocnici so svojimi bábkami. Veselé pesničky 

a divadielka okamžite rozžiaria detské očká a malí pacienti raz-dva 

zabúdajú na to, čo ich bolí. Zabávajú sa s malými bábkami, ponožkovými 

maňuškami, rozprávajú sa s nimi, spievajú, vymýšľajú príbehy a občas sa 

im aj vyžalujú.

Zatiaľ za osem mesiacov  práce  združenia sa pravidelne dvakrát do týždňa 

odohralo nespočetné množstvo predstavení na rôznych oddeleniach

v nemocniciach v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej 

Bystrici, Ţiline a Košiciach.  

1st CLASS AGENCY  pomáha OZ pri organizácii niektorých návštev a  v 

komunikácii s nemocnicami.  



PR nástroje
Práca OZ a ich návštevy detičiek v nemocniciach 



BÁBKOTERAPIA
&

SPOLUPRÁCA S 
ODBORNÍKMI



PR nástroje 
BÁBKOTERAPIA A SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI

Podľa štatistiky deti do 14 rokov navštívia lekára v priemere 6-krát 

za rok a na nemocničných lôţkach si ročne poleţí viac ako 

170-tisíc malých pacientov.

Za týmito číslami sa skrýva mnoho detského strachu a obáv z doktorov 

v bielych plášťoch, z pichľavých injekcií, z neznámeho prostredia...

V spolupráci s detskou psychologičkou a liečebnou pedagogičkou s 

bábkohercami z OZ sme preto pripravili 10+1 rád pre rodičov, 

ako využiť prvky BÁBKOTRAPIE aj doma pri chorých deťoch.



PR nástroje
Bábkoterapia



ZNÁME TVÁRE A 
ICH PONOŽKOVÉ 

RATOLESTI



PR nástroje 
ZNÁME TVÁRE A ICH PONOŢKOVÉ RATOLESTI

Do milej ponoţkovo-maňuškovej kampane pre detský úsmev sa 

radi zapojili aj mnohé osobnosti, ktoré sú známe najmä 

z televíznej obrazovky.  Pripravili svoje vlastné ponoţkové 

maňušky, ktoré darovali do charitatívnej on-line draţby.



PR nástroje

Známe tváre a ich ponožkové ratolesti



PR nástroje
Známe tváre a ich ponožkové ratolesti



PR nástroje
Známe tváre a ich ponožkové ratolesti



MEDIA RELATIONS



PR nástroje
Tlačová konferencia 1 – OZ a Ponožkové Kofola Maňušky

Predstavenie OZ a štart jesennej charitatívnej on-line dražby



PR nástroje



PR nástroje



PR nástroje







PR nástroje
Tlačová konferencia 2 – Bábkoterapia

Jarná téma - Bábkoterapia s odborníkmi a známymi tvárami



PR nástroje
Bábkoterapia



PR nástroje
Bábkoterapia

Téme Bábkoterapia sa v ranných vysielaniach budú venovať aj 

TV Markíza a Slovenský rozhlas v mesiaci máj.



MAŇUŠKOMÁNIA



PR nástroje 
MAŇUŠKOMÁNIA

Pozitívne ohlasy na kampaň nenechali na seba dlho čakať  a 

tisíce milovníkov Kofoly a ponoţkových maňušiek sa zapojilo 

nielen aktívne do on-line draţby, ale aj do výroby vlastných 

maňušiek, ktoré stále zasielajú do draţby, ako aj s mnohými 

milými, povzbudzujúcimi  a podporujúcimi komentármi, FB 

statusmi a mailmi.



PR nástroje
Maňuškománia - zapojenie verejnosti



PR nástroje



ČO SA PONOŽKOVÝM 
KOFOLA MAŇUŠKAM 

PODARILO?



Počas oboch fáz kampane sa môţu Ponoţkové Kofola maňušky 

pochváliť:

• počas jesenne aukcie a kampane 2010 sa podarilo za necelé tri 

mesiace zozbierať dovedna 7 069 Eur, z toho 6 453 Eur pochádzalo 

z dvojcentoviek z predaja pollitroviek a zvyšných  616 Eur priniesla 

charitatívna on-line aukcia ponožkových maňušiek. 

•Prispeli aj samotní zamestnanci Kofoly, ktorí vo svojich radoch 

vyzbierali ďalších 673 Eur. 



Počas oboch fáz kampane sa môţu Ponoţkové Kofola maňušky 

pochváliť:

• za necelý mesiac (z celkových štyroch) jarnej kampane 2011 sa podarilo 

za predaj pollitrovky Kofoly získať pre OZ už 4 500 Eur.

•Facebookové Ponoţkové Kofola maňušky majú k 29. 4. 2011 viac ako 

23 600 aktívnych fanúšikov

•bez akéhokoľvek honoráru sa výrobou vlastných ponožkových maňušiek 

do on-line aukcie zapojilo viac ako 20 známych tvárí a ďalší, ktorí 

prejavili záujem sa postupne zapoja do konca júla 2011.

•do aukcie  prišlo za prvý mesiac jarnej kampane takmer 50 maňušiek od 

milovníkov ponožkových maňušiek. 

•Získali sme cez médiá viac ako 100 média zmienok.



ĎAKUJEME


