
IPA SLOVAKIA
Kam posunula Korona kríza 
komunikáciu? 

Ako rozmýšľa váš zákazník a 
aké informácie očakáva?
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SCR
technologies

SCR
design

SCR
interactive

Zameriavame
sa na
digitálne 
riešenia.
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Spolu sme
SCR group.

50 ľudí
v office

13 rokov 
skúsenosti

2 kancelárie
Bratislava & Banská Bystrica
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Naši
klienti.



SIMONA KUBÁN

16 rokov
Univerzita Liége, Belgicko
2015 EnterCompany
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História sa opakuje...
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Poučme sa z 
histórie

„The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions.“ 

Mladý človek pozná pravidlá, ale starší človek pozná výnimky. 

V čase krízy treba znížiť 

náklady. Skutočne 

všetky....?



Kríza v roku 
2008

Po kríze 2008 sa ukázalo, že silné značky boli schopné spamätať sa až 9x rýchlejšie.



Kríza v roku 
2008

Hodnota značky úzko súvisí s rýchlosťou 

ekonomického rastu po kríze.

„V kríze padajú na hubu všetky 

značky, ale tie silné sa z nej 

rýchlejšie pozviechajú.“

- Mark Ritson



Veľká 
hospodárska 
kríza 1920

Tržby

Výdavky do marketingu

Zotavenie firiem po 

kríze, s ohľadom na 

výdavky do marketingu



Ropná kríza 
1974-1975

Zotavenie firiem po kríze, s ohľadom 

na výdavky do marketingu

Tržby

Výdavky do marketingu



Recesia
1990-1991

Index tržieb

Zotavenie firiem po kríze, s ohľadom 

na výdavky do marketingu

Zvýšené výdavky do komunikácie a vplyv na tržby

Znížené výdavky do komunikácie a vplyv na tržby



Záver Krízy nás naučili 3 pravidlá:

1.Zníženie marketingového rozpočtu v čase krízy nám výrazne nepomôže a spomalí rast po kríze 

2.udržanie rozpočtu mierne zvýši váš trhový podiel

3.Zvýšenie rozpočtu vám zabezpečí rýchly rast po recesii

Keďže komunikácia má aj významný oneskorený efekt, zníženie výdavkov do reklamy sa naplno prejaví v znížení 

trhového podielu až neskôr. 

Návrat späť býva veľmi drahý a dávate priestor konkurencii, aby vás predbehla.

Každá kríza je aj príležitosť vybudovať niečo veľké.
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Covid v SCR ☺
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EXIsport

Covid Kríza

V čase krízy klient narástol trojnásobne, hoci konkurencia narástla 

dvojnásobne.

Klient vedel navýšiť mediálny rozpočet a dať zaujímavé zľavy.

Počas lock down ľudia boli doma a výrazne menej chodili do 

kamenných prevádzok počas celej krízy.

Cieľom bolo zamerať sa na performance (výkonnostné kampane), 

aby spoločnosť dokázala pokryť straty zo zatvorenia kamenných 

predajní, keďže v tomto čase začínala aj kríza okolo Covid-19.

Výsledky

+78%
Výnosy z online 

objednávok

3 násobne
Prekročenie cieľa v 
priemernom PNO

+68%
Nárast nových 
používateľov



Kellys

Every bike has a mission

Covid Kríza

Značka prešla počas posledných rokov vývojom kedy reagovala 

na potreby trhu a do portfólia produktov zahrnula aj obľúbené 

e-bike. Pre klienta sme tak potrebovali pripraviť kampaň, ktorá 

by dostala do povedomia zákazníkov, že pri značke treba 

počítať aj s e-bike. Predalo sa 6.000 ks ebikov (všetky). Na ďalší 

rok sú 2x objednávky od resellerov.

Výseldky

100 000
Nových 

používateľov na 
webstránke

500 000
Zobrazení 

podstránok na webe

11 mil.
Zobrazení reklamy
v troch krajinách



Aval JZ

Výroba nábytku na mieru

Covid Kríza

JZ Aval výrobca nábytku ponechal počas krízy štandardný 

rozpočet 800 Eur. Jeho predaj narástol a klient je vybookovaný

na ďalších 6 mes dopredu. 

Naproti tomu firma Dublino zoškrtali náklady na komunikáciu o 

70%. Ťažko prežívajú  a trápia sa. 

Odpoveď majiteľa, keby som vedel, že to tak rýchlo prejde, nič 

neškrtám. Bola to chyba. 

Výseldky

11 000
Nových 

používateľov na 
webstránke

28 000
Zobrazení 

podstránok na webe

1260x
preklikov na 
kontaktnú 

podstránku



Záver

Čo sa SCR naučilo? 

1.Ukľudniť klientov a požiadať ich o dôveru

2. Presvedčiť klientov, že teraz je ten vhodný čas navýšiť rozpočet, ak majú chuť rásť

3.Značka a kvalita v čase krízy predáva (nie som tak bohatý, aby som kupoval lacné veci)
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Komunikácia
03
Aktívum, s ktorým 
porastie váš biznis



Komunikácia? Ktoré kampane sú efektívnejšie pre rast tržieb? 

Orientované na predaj alebo značku?   



Z prieskumov 500 reklám vyšlo najefektívnejšie rozdelenie rozpočtu s ohľadom na dosiahnuté tržby.

Najefektívnejšie rozdelenie marketingového rozpočtu



Čo je to tá značka? 

uľahčuje predaj produktu



ZNAČKA

1. Kód značky–

audio vizuálne 

prvky, dizajn 

manuál

3. Atribúty 

produktu alebo 

firmy  (Volvo –

bezpečnosť)

2. Povedomie o 

značke, 

referencie, 

sociálne dôkazy

4. Benefity 

produktu alebo 

firmy–

rácionálne, 

emócionálne

Čo tvorí značku?
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Ako odlíšime značku 
od konkurencie?
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Ako budeme postupovať pri spolupráci so značkou Dubaj.sk

Na trhu v segmente cestovných kancelárii je momentálne 

pretlak značiek z ktorých si môže konečný spotrebiteľ vybrať.

Odhaduje sa, že k dnešnému dňu je na Slovensku približne 300 

cestovných kancelárii. 

V rámci veľkosti patrí spoločnosti DUBTOUR s.r.o. 40.miesto.

CK Dubtour

www.dubaj.sk



Brand code

Vytvorenie 
Brand Code

Ako značku odlíšime?

Na odlíšenie značky od konkurencie je potrebné vytvorenie tzv. 

Brand Code, ktorý bude značku charakterizovať na prvý pohľad 

ako vizuálne, tak aj obsahovo a emocionálne.



Ako to 
nerobiť



Ako to
robiť



Ako to
robiť



Ako to
robiť



Ako to
robiť



Naše práce



Hlavná Idea komunikácie

Time to see World

Každý z nás sníva o tom ako bude cestovať a spoznávať svet. 

V dnešnej dobe však máme “plno dôvodov“ prečo nie vhodný 

čas na cestovanie.

Cestovanie však nebolo nikdy predtým dostupnejšie ako je 

dnes a všetky dôvody prečo necestovať sú v mnohých 

prípadoch len výhovorka. 

Veď poznáme ten pocit keď si objednáme dovolenku a už sa 

nevieme dočkať kedy vyrazíme ☺



Vytvorenie symbolu komunikácie a spoločnosti

Sokoliarstvo ako inšpirácia

Sokoliarstvo patrí medzi najstaršie tradície na území spojených 

arabských emirátov. Stále ostáva jednou z najobľúbenejších 

zábav miestnych obyvateľov.

Sokoliarstvo učí trpezlivosť a vytrvalosť. 

Vytvorením a prepojením symbolu so spoločnosťou vieme 

spoločnosť jasne odlíšiť od konkurencie a priamo tak nadviazať 

na samotný názov spoločnosti a jej hlavný produkt.



Vytvorenie symbolu komunikácie a spoločnosti

Interakcie s cieľovou skupinou

Okrem vytvorenia odlišného symbolu spoločnosti, ktorý ma za 

cieľ odlíšiť značku od konkurencie vieme pomocou sokola 

zvýšiť interakciu s publikom:

• CS môže vybrať jeho meno – cez súťaž

• Vieme pripraviť príbeh a CS môže rozhodovať o jeho príbehu    

( napr. Cez Instagram Stories )

• Vytvorenie darčekov pre rodiny s deťmi ( napr- Alzák –

plyšák )



Využitie maskota vo vizuály



Kde vieme všade vieme koncept komunikácie využívať



ZNAČKA

1. Kód 

značky– audio 

vizuálne prvky, 

dizajn manuál

4. Atribúty 

produktu alebo 

firmy  (Volvo –

bezpečnosť), 

archetypy

2. Povedomie o 

značke, 

referencie, 

sociálne dôkazy

3. Benefity produktu 

alebo firmy–

rácionálne, 

emócionálne, 

prieskum 

konkurencie

Čo tvorí značku?
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Dôveryhodnosť značky
Ako ju vybudovať?

05



Zombíci

Ľudia sú zombíci, ktorí nekonečne 

prechádzajú po internete a aby niečo 

vykonali, musíte ich naozaj zaujať.

Vždy pozerajú 2-4 konkurenčné 

weby, aby porovnali ponuku. 

Váš web musí byť najdôveryhodnejší

a musíte im dať ponuku, ktorú 

neodmietnu.



Stratégia
scarcity

Obmedzená ponuka, 
napr. časovo. 

Ponuka krstného otca -
neodmietnuteľná

LETENKY

BOOKING

E - COMMERCE



Stratégia
Sociálny 
dôkaz

Expert Social Proof

Bestsellers

Recenzie

Celebrity, známe osobnosti



Stratégia
Sociálny 
dôkaz

Pýtajte si spätnú väzby od 

zákazníkov a vymieňajte ju za 

niečo hodnotné – konzultáciu, 

kávu zadarmo....

Veľmi veríme hodnoteniu 

druhých ľudí a radi sa na neho 

spoliehame.

Recenzie



Predajná 
podstránka

MAAG - obchod https://maag.sk/maag-obklad-a-dlazba-ktora-dotvori-vas-domov/

MOJE KURENIE – služby https://www.mojekurenie.sk/tepelne-cerpadla/preco-tepelne-cerpadla-od-nas/

PETINKA – výroba https://petinka.sk/uciace-veze-a-hracky-petinka/

EVERLIFT – B2B https://everlift.sk/produkty/hydraulicke-zeriavy-fassi/-

https://maag.sk/maag-obklad-a-dlazba-ktora-dotvori-vas-domov/
https://www.mojekurenie.sk/tepelne-cerpadla/preco-tepelne-cerpadla-od-nas/
https://petinka.sk/uciace-veze-a-hracky-petinka/
https://everlift.sk/produkty/hydraulicke-zeriavy-fassi/-


Stratégia
Premiové 
členstvo

Mac vs. akékoľvek iné notebooky s lepšou 

výkonnosťou

Snaha o pripútanie a opakované nákupy zákazníkov



Stratégia
kategoriálna 
ortodoxia

Je typické pre váš segment, že komunikuje rovnako? 
IT firmy, oblečenie, kozmetika? 

Komunikujte inak ako sa zvykne vo vašom 
segmente



ZNAČKA

1. Kód 

značky– audio 

vizuálne prvky, 

dizajn manuál

4. Atribúty 

produktu alebo 

firmy  (Volvo –

bezpečnosť), 

archetypy

2. Povedomie o 

značke, 

referencie, 

sociálne dôkazy

3. Benefity 

produktu alebo 

firmy–

rácionálne, 

emócionálne

Čo tvorí značku?
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Rácio vs. emócie
Sú nákupné rozhodnutia 
založené na racionálnych 
alebo emocionálnych 
benefitoch? 
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Čo si 
vyberiete?

Lada Niva SUV

Uprednostníme cenu? Lepšiu výkonnosť vo svojej triede? 
Sami pred sebou si zdôvodnime, prečo chceme to lepšie, 
drahšie...

Lada končí na slovenskom trhu

Mercedes SUV



Čo si 
vyberiete?

Mac vs. akékoľvek iné notebooky s lepšou výkonnosťou

Prikladajte väčšiu váhu emóciam.

Mercedes SUV



Nekomunikovať 
čo komunikuje 
konkurencia

Ak všetci komunikujú to isté (rácio), je to veľmi 

drahé a spotrebiteľ si to aj tak nepamätá

Buďte odvážni, posúvajte dopredu celé odvetvie



Analýza
Konkurencie
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DELL EMC

• Komunikuje, že je lacný.

• Majú premakaný interný systém, ktorý 

umožňuje obchodníkom rýchlu reakciu pri 

naceňovaní produktov. 

• Vedia zákazníkovi ponúknuť komplexné 

riešenia ( NB + Server )

• Nemá servis – spolieha sa len na partnerov.

• Hrajú to na One Stop Shop.

Analýza konkurencie
Transform how you work, live and play
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IBM

• Odstrihli Lenovo

• Mieria skoro na 100% do servisnej oblasti

• Profilovaná ako Enterprise vendor

• Veľký záber z histórie, etablovaná

Analýza konkurencie
Your trusted business and technology partner for digital transform



Analýza konkurencie
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HUAWEI

• Číňania, ktorí všetko okopírujú a dajú 

najlacnejšie.

• Čo si ale zákazníci neuvedomujú je to, že 

nemajú ľudí a následný servis.

• V oblasti storage začínajú rásť a byť pre HPE 

konkurenciou.

• Majú 1000 programátorov a vedia rýchlo 

dodať koncovému zákazníkovi riešenia.

Unleash the power of digital transform



Kategoriálna 

ortodoxia
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Ako ITčkárov vníma svet Ako ITčkári vyzerajú skutočne



Kategoriálna 

ortodoxia
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Vystúpiť z davu sa oplatí

vs



Kategoriálna 

ortodoxia
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Vystúpiť z davu sa oplatí

vs



Keyvisual image
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Keyvisual image
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Kategoriálna 

ortodoxia
Vystupujeme z davu

Na základe analýzy konkurencie a trhu vieme, že majoritná väčšina 

značiek komunikuje rovnakým spôsobom. V tak náročnom a 

komoditnom trhu je ťažké sa odlíšiť produktom a preto jedinou šancou, 

ako koncového zákazníka upútať, je vystúpiť z davu prostredníctvom 

komunikácie.

Prinesme do komunikácie ľudskosť a vtip

Prinesením emócii do komunikácie si môžeme nakloniť cieľovú skupinu 

na našu stranu. Zobrazením skutočných zamestnancov spoločnosti HPE 

v bežných životných situáciách a problémoch.



Čo si 
vyberiete?

Mac vs. akékoľvek iné notebooky s lepšou 

výkonnosťou

Mercedes SUV



Čo si 
vyberiete?

Mac vs. akékoľvek iné notebooky s lepšou 

výkonnosťou

Mercedes SUV



ZNAČKA

1. Kód 

značky– audio 

vizuálne prvky, 

dizajn manuál

4. Atribúty 

produktu alebo 

firmy  (Volvo –

bezpečnosť), 

archetypy, 

prieskum

2. Povedomie o 

značke, 

referencie, 

sociálne dôkazy

3. Benefity 

produktu alebo 

firmy–

rácionálne, 

emócionálne

Čo tvorí značku?

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA



Trh & trendy
Aktuálna situácia na trhu
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Platené prieskumy
Množstvo prieskumov je už spravených
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Platené prieskumy

Slovensko a aj ostatné krajiny sú dnes už plne digitálne



Ženy sú v rámci online nákupov aktívnejšie ako muži



Takmer 69% spotrebiteľov začína svoju cestu k nákupu cez Google
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Vlastný prieskum
Spokojnosť zákazníkov – ako na mini prieskum

08



Stavebniny TORX, Skalica

“Chceli sme spolupracovať s Austrothermom, ale nedali 

nám podmienky, nakoľko spolupracujú už s inou firmou v 

regióne.

Chcel som s nimi robiť, lebo sú známi svojou kvalitou.

Zákaznícky servis neviem posúdiť.  

Robím s Murexinom (stavebná chémia), patria s 

Austrothermom do skupiny. 

Robí s Isoverom a DTD ideal, tí mu dali podmienky.“

Obrat: 1,4 mil Eur

Austrotherm



Internetové stavebniny, BA

“Austrotherm vnímam ako firmu so skvelým zákazníckym 

servisom, má veľmi široké produktové portfólio. Verí 

kvalite produktu. 

Žiaľ, nemajú sklady po celom Slovensku a nevedia 

doručovať tovar do bydliska zákazníkov. Preto 

spolupracujeme s Isoverom, ktorý má 3 sklady a vie mi tak 

poskytnúť aj objemové zľavy na tovar.. 

S Austrothermom riešim len klientov v okolí BA, ktorí 

potrebujú expresné dodanie.

Ak by doručovali v rámci celého SR, určite spolupracujem 

s nimi. Firme dôverujem. “

Obrat: 1,5 mil Eur



Stavebniny BEBA, Pezinok

“Predávajú Austrotherm, ale predávajú aj od konkurencie.

Ponúkajú to, čo majú na sklade a kde majú najlepšiu cenu. 

Väčšina ľudí si pýta polystyrén, nie konkrétnu 

značku.”

Obrat: 4 mil Eur



Záver prieskumu

Ak stavebniny spolupracuju so značkou Austrotherm, 

automaticky ju začnú odporúčať a veria aj v kvalitu 

produktu. 

Zákazníci si v stavebninách pýtajú polystyrén, málokedy 

chcú konkrétnu značku polystyrénu. 

Odporúčania: 

1. Vybudovať také povedomie o značke aby si zákazníci 

v stavebninách nepýtali polystyrén, ale Austrotherm 

polystyrén.

2. Rozšíriť portfólio stavebnín v ktorých koncoví 

zákazníci môžu nakúpiť produkty Austrotherm  pomocou 

obchodných aktivít (POS materiály, partnerské 

programy) zameraných na predajcov / stavebniny.



Archetyp

Naše hodnoty v komunikácii

➔ V komunikácii vysvetľujeme s nadhľadom a vtipom

➔ Vieme pomenovať problémy, ale s humorom to zvládneme 

lepšie

➔ Mierny slang - na profesionálnej úrovni / technologický

➔ Humor je náš štít

➔ Sme ku všetkým srdeční, davy nás milujú

➔ Audi vs. Smart

➔ Banky – Tatrabanka vs. Raiffeisen

Archetypálne zaradenie



Cieľová skupina
Kto nás v rámci cielenia 
zaujíma



Na koho sa snažíme v rámci stratégie cieliť / Primárne persóny

“Chcem bicyklovať tak ako za 

starých čias“

Vek: 40 - 55

Povolanie: Právnik

Príjem: 1800€ +

Rodina: Ženatý s dvomi deťmi

Lokalita: Žilina

Martin v minulosti strávil na bicykli veľa času. Cez víkend dokázal spraviť aj stovky kilometrov na bicykli, 
čo považoval za najlepšiu formu aktívneho relaxu. Všetko sa však zmenilo po zranení kolena, odkedy 
svoje víkendy spoločne s bicyklom musel stopnúť. Tento čas mu chýba a preto rozmýšľa o kúpe 
elektrického bicykla, ktorý by nezaťažoval príliš jeho koleno a mohol sa vrátiť ku svojmu koníčku.   

Ciele:
• Nájsť vhodný e-bike pre seba
• Byť v kondícii
• Bicyklovať do práce alebo len tak počas víkendov

Potrebné informácie na webstránke:
• Informácie o produkte a jeho benefitoch
• Testovacie jazdy na e-bikoch, aby sa vedel rozhodnúť pre ten správny
• Recenzie skutočných majiteľov elektrických bicyklov
• Asistent výberu veľkosti bicykla

Veci, ktoré môžu odradiť od nákupu
• Nedostatok informácii o elektrických bicykloch
• Žiadny predajca v blízkosti



Na koho sa snažíme v rámci stratégie cieliť / Primárne persóny

“Potrebujem jednoduchý 

a efektívny spôsob dopravy“

Vek: 25 - 35

Povolanie: Software developer

Príjem: 2500€ +

Rodina: Slobodný

Lokalita: Bratislava

Peter je software developer, ktorý sa za prácou presťahoval do Bratislavy. Do práce to má na chodenie 
pešo ďaleko, ale na druhej strane nad kúpou auta neuvažuje a preto rozmýšľa nad alternatívou v podobe 
e-biku, ktorý v práci využíva viacero kolegov. Rovnako rád preferuje aktívnu formu oddychu a preto mu e-
bike príde ako ideálna voľba pre neho.

Ciele:
• Nájsť vhodný spôsob dopravy do práce
• Vyhnúť sa chodeniu po kamenných predajniach a nájsť možnosti online
• Dostať sa do práce rýchlo bez potreby sprchy
• Nájsť voľnočasovú aktivitu počas víkendov

Potrebné informácie na webstránke:
• Možnosť objednať e-bike online
• Flexibilné doručenie domov alebo k najbližšiemu predajcovi
• Technické špecifikácie produktov

Veci, ktoré môžu odradiť od nákupu
• Čakacia doba na bicykel
• Bez možnosti otestovania



Na koho sa snažíme v rámci stratégie cieliť / Sekundárne persóny

“Chcem ušetriť peniaze kde 

môžem a investovať tam kde 

chcem“

Vek: 20 - 30

Povolanie: Ekonómka

Príjem: 1200€ +

Rodina: Vzťah bez detí

Lokalita: Košice

Erika ma stresovú prácu v ktorej je dennodenne zaneprázdnená. Medzi prácou, jej obľúbenou jogou a 
priateľmi nemá veľa voľného času nato, aby stres z práce odbúrala. Financie odkladá na pravidelné 
splátky hypotéky a časté cestovanie, ktoré miluje. Je zanietenou čitateľkou, vegánkou a v prípade, že si 
nájde čas sama pre seba rada ho trávi v prírode kde konečne môže odbúrať stres.

Ciele:
• Ušetriť peniaze na doprave
• Hľadá spôsob ako uvoľniť stres z práce
• Nájsť rýchly spôsob dopravy do práce, ktorý ju neunaví
• Myslieť ekologicky a environmentálne

Potrebné informácie na webstránke:
• Ako dokáže e-bike ušetriť peniaze na doprave
• Porovnanie možností
• Pomoc s výberom ideálneho e-biku pre jej potreby
• Dohodnutie si osobného stretnutia s predajcom

Veci, ktoré môžu odradiť od nákupu
• Nenájdenie potrebných informácii



Na koho sa snažíme v rámci stratégie cieliť / Sekundárne persóny

“Bicykel musí reflektovať moju 

osobu a životný štýl“

Vek: 20 - 30

Povolanie: Designer

Príjem: 2000€ +

Rodina: Slobodný so psom

Lokalita: Banská Bystrica

Tomáš miluje svoju prácu nadovšetko rovnako ako svoj domov. Taktiež miluje čas strávený s priateľmi 
počas tripov na bicykli, ktoré sú väčšinou zakončené čapovaným pivom. Všetko čo vlastní alebo robí 
reflektuje kto 
v skutočnosti je a perfektne odráža jeho osobnosť. Taký istý by mal byť teda aj jeho e-bike, ktorý chce 
využívať na presun do práce alebo voľnočasové aktivity.

Ciele:
• Jazdiť do práce, jazdiť na rande, jazdiť do pubov, jazdiť len tak

Potrebné informácie na webstránke:
• Nájsť bicykel, ktorý ma definuje - Musí ma inšpirovať
• Nájsť kvalitný, štýlový a moderný bicykel
• Vysvetlenie ako použitá technológia v produkte funguje
• Bicykel musí vyzerať dobre a byť jednoduchý na používanie

Veci, ktoré môžu odradiť od nákupu
• Značka a webstránka nie sú dostatočne zaujímavé
• Zložitá navigácia k technickým informáciám a FAQ



Kreatívny koncept

Ako to bude celé vyzerať



Aktuálna komunikačná línia Kellys

We believe that
EVERY BIKE HAS A MISSION

to fulfil in every human's life.



Idea digitálnej e-Bike komunikácie EVERY HERO HAS A MISSION 
BUT WITH OUR E-BIKE 

WILL BE EASIER



Aké filmy vieme pri spracovaní použiť

• Pán prsteňov - Frodo a jeho misia zničenia prsteňa v Mordore

• Game of Thrones - Daenerys a jej misia ovládnuť 7 kráľovstiev

• E.T. - Vieme využiť kultovú scénu, kde chlapec ide v noci s E.T na bicykli

• Indiana Jones - výber jedného filmu, kde k plneniu misie pridáme, že s e-bikom by to bolo 

jednoduchšie

• Jurassic Park - opäť vieme vybrať scénu, kde ľudia utekali pred dinosaurom, do vizuálu 

dostaneme bicykel a ako by to s ním bolo jednoduchšie

• Saw - vieme pripraviť vizuál, ktorý bude šokujúci, hl.postavy mali vždy splniť misiu na záchranu / 

Hl.hrdina bola postavička na bicykli



Moody pre ďalšie vizuály



Racionálne a emocionálne benefity - Fáza THINK



INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Aktuálna situácia
Berte vždy do úvahy aj súčasné 
naladenie spoločnosti
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V akom svete žijeme

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Súčasný svet je plný nedôvery a neistoty

● Je Covid-19 prácou človeka?

● Ako celá situácia okolo vírusu dopadne?

● Budeme mať prácu a z čoho žiť?

● Hovoria média pravdu?

● Ako bude naša krajina vyzerať po zmene 

vlády?



Kultúrny insight

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Kríza nedôvery

Aktuálna situácia na Slovensku sa dá nazvať aj ako kríza dôvery. 

Nedávna vražda novinára a kompromitujúce nahrávky, ktoré vyšli na 

povrch, mali za následok enormný nárast nedôvery voči vláde. Celej 

situácii neprospela ani aktuálna situácia s Covid-19, kde končiaca 

vláda dokázala nakupovať predražené ochranné pomôcky cez 

nastrčených ľudí.

Neustále pribúdajúce nové škandály spôsobujú, že ľudia už nevedia 

komu veriť a dôverovať.

Pritom v ľudskej povahe máme zakorenené, že pre spokojný život 

potrebujeme istotu, ktorú nemáme.

72%AŽ 

SLOVÁKOV NEDÔVERUJE JUSTÍCII 

*zdroj Eurobarometer / Horšie dopadlo v prieskume iba Chorvátsko









Ako na reklamu

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Ako vníma cieľová skupina reklamu 
počas pandémie Covid-19

Pandémia spustila primárnu existenciálnu krízu, keď 

ľuďom ide o zdravie a životy. Súčasne sa kvôli 

praktickému zastaveniu ekonomiky spúšťa ďalšia 

existenciálna kríza, tentoraz ekonomická, ktorá sa dotýka 

nielen pracujúcich, zamestnancov a živnostníkov, ale aj 

firiem, značiek a spoločností. Aby sa vedeli dobre 

pripraviť na najbližšiu budúcnosť, je dobré pozrieť sa na 

to, ako súčasný stav vnímajú ľudia.



Ako na reklamu

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Čo by mali urobiť spoločnosti v tejto 

chvíli?

Dáta z Kantaru, ale aj Edelmanu hovoria jasne: ľudia 

chcú od značiek pomoc, postaranie sa, praktické 

riešenia na zmiernenie krízy, spoluprácu s vládou a 

dokonca aj to, aby boli zdrojom informácií. To je veľmi 

zaujímavý úkaz: vyzerá to tak, že ľudia v čase hoaxov a 

rôznych protichodných správ hľadajú toho, komu môžu 

veriť a zrejme to môžu byť aj značky.



Ako na reklamu

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Čas na novú a úprimnú stratégiu

Z biznisového hľadiska by spoločnosti nemali zrušiť 

reklamu ani svoje ďalšie marketingové aktivity. Ľudia sú 

znepokojení, emocionálne veľmi citliví, a to je psychický 

stav, v ktorom ocenia pomoc, empatiu či nezištnosť. 

Preto by značky mali v tejto chvíli veľmi účinne pomáhať, 

byť veľkorysé a prispievať tam, kde nestíha štát.



INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Poznáme budúcnosť?
Pátrame po nových trendoch, 
chceme byť o krok napred?
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CMO budgets split %
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Industry/CX Trends 2025

The “Amazon Effect” Modern/Traditional Retail

“Born Digital” Innovators

“Right Now, Right Here, 

Just For Me” Consumers

Modern/Traditional Retail

Modern/Traditional Retail

Omnichannel

Start Up Competition

Tailored offers

Enabling new business models

Delivering 

personalized outcomes

Competing as 

an ecosystem

Trend

s

Toda

y

Vision 2025 Strategic Priorities



POS

Call Center
Web Mobile

Print

Social

Core Systems WMS 3rd party CRM Business Inteligence

Customer Experience Complexity



Customer for Life
From selling products to 

subscription services 

Digital First 

Scale and adoption of new digital 

business

Single View of Customer

Customer at center of the 

business 

Holistic Customer Experience

Connecting front and 

back office

Trusted Data
Brand success is at 

risk

Customer Experience Trends 2025



Sales Service Marketing Commerce Customer  

Data  

Management

Communities  

&  

Collaboration

Cloud 

Platform

Integration Industries Blockchain Open Data 

Initiative
ERP

Customer Experience Software



SAP Commerce Cloud

SAP Sales Cloud

SAP Service Cloud

SAP Marketing Cloud

SAP Customer Data Cloud

Customer Experience Software

Key facts

● Integrated front- and back-office

● Predefined business scenarios

● Benchmark best practises

● In-memory HANA technology

● Data center in Europe

● Harmonized UX

● CX Lab in Munich, Germany (> 1000 

dedicated developers)

● Last year investment: 10.59 mld. EUR

SAP CX



Exponea

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

Experience management platform

Exponea is an AI analytical-marketing tool that is used to analyze 

customer behavior, campaign automation, personalize 

communication through multi-channels in real time.

Cross channel journey

https://exponea.com/video-overview-
ungated/?iitt=VuU9RM4lhMPshFWARfpLaN8.bf8gqoBDbjHcVd3T&utm_source=reply-

newsletter&utm_campaign=video-overview&utm_medium=email

https://exponea.com/video-overview-ungated/?iitt=VuU9RM4lhMPshFWARfpLaN8.bf8gqoBDbjHcVd3T&utm_source=reply-newsletter&utm_campaign=video-overview&utm_medium=email


Záver

INTERACTIVE  /  DESIGN  /  TECHNOLOGIES

BRATISLAVA  /  BANSKÁ BYSTRICA

1. poučme sa z histórie

2. komunikujme inak ako konkurencia 

(emócie, dôveryhodnosť, 

zapamätateľnosť, ponuka krstného 

otca)

3. čo si myslia naši zákazníci?

4. načúvajme budúcnosť



UČTE SA OD ŠPECIALISTOV. 
DAJTE LIKE FACEBOOK, 
GOOGLE SCR

SIMONA KUBÁN

simona.kuban@scr.sk

0903191219

mailto:simona.kuban@scr.sk

