


Východiská 

 Union vstupoval na trh povinného zmluvného poistenia 10-ty v poradí 
  
 Svoj produkt nastavil tak, že cena poistky sa viazala na hmotnosť auta 
 nižšia váha auta => nižšia škoda na druhom aute => nižšie poistné 
  
 Pri tvorbe marketingového konceptu sme rozmýšľali aj naopak  
 vyššia váha => vyššia kubatúra, t. j. arogantnejší vodič => vyššie poistné 
  
 Prieskum potvrdil koncept „odmeňujeme zodpovedných vodičov“  

 + ukázal aj ďalšie súvislosti 

 90 % vodičov si myslí, že jazdí zodpovedne a poistným sa len skladá            
na škody spôsobené tými nezodpovednými* 

 Ľudia vnímajú situáciu na cestách ako problém a boli by radi, keby sa to riešilo 
  

*zdroj GfK 



Koncept 

 Hoci je PZP trhom o „cene“, nepostavili sme to na nej 
  
 Zamerali sme sa na tému odmeňovania zodpovedných vodičov                        

a bezpečnosti na cestách 
  
 Táto téma bola u ľudí aktuálna a tiež sa hodila do biznis modelu Unionu  
  
 Brand Conviction & Brand Truth  

 Zodpovední vodiči by nemali doplácať na nezodpovedných.                      
Preto prinášame produkty, ktorými odmeníme zodpovedných vodičov.   

 A na tých nezodpovedných budeme upozorňovať. 



Idea 

 Ak sa teda Union poisťovňa postaví na stranu zodpovedných vodičov              
a bude ich odmeňovať, kto sa postará o tých nezodpovedných?  

  
 A ako sa o nich postará?  





 Ružoví kukláči - iniciatíva za boj proti nezodpovednosti na cestách 

 Jej základom sa stala tak trochu tajomná organizácia Ružoví kukláči 

 Mix občianskej domobrany  a novodobého Jánošíka  

 Mix akcieschopnosti komanda a pacifistickej morálky  

    
  
  

Branded Content Ružoví kukláči 





  0. fáza – založenie organizácie 
 1. fáza – organizácia v akcii 
 2. fáza – prepojenie na Union + produkt 
 3. fáza – vyvrcholenie / CSR  

 Integrovaná kampaň vo viacerých úrovniach s riadeným PR v hlavnej úlohe 

Fázy kampane a jej úrovne 



0. fáza – založenie organizácie 



  

 Nezvyčajná kombinácia slov v názve slúžila ako pamäťová kotva 
  
 Prvky tajomna a svojského prístupu k problému predávali príbeh médiám  
  
 „Sme partia ľudí, ktorých už nebaví trpieť nezodpovedných vodičov,  
 ktorých arogancia a ľahostajnosť nás všetkých vystavuje každodenným  
 nebezpečenstvám na cestách.                          
 Naším cieľom je upozorniť na neprávosti, ktoré sa dejú, a zastať sa tak všetkých                  

zodpovedných vodičov. Sme svojím spôsobom „kukláči“ – ale v ružovom :)“ 
 citát zo stránky ruzovikuklaci.sk, časť Kto sme 

  
  

0. fáza – založenie organizácie  



  

  
  
 Na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované Občianske združenie           

Ružoví kukláči 

 Vznikla oficiálna stránka www.ruzovikuklaci.sk, na ktorej boli predstavení 
členovia cez ich profily, ciele a postupne aj všetky ich akcie 

 Informácie o Ružových kukláčoch bolo možné nájsť na Wikipedii a tiež 
Facebooku 

  
  

0. fáza – založenie organizácie  



stanovy občianskeho združenia Ružoví kukláči oficiálna webová stránka Ružových kukláčov 

odkaz na Ružových kukláčov na Wikipedii fanpage na Facebooku 



1. fáza – organizácia v akcii 



 Spustenie akcií Ružových kukláčov bolo spojené s nasadením                     
5 sec. upútavok v TV, ktoré odkazovali na stránku Ružových kukláčov 

 Z nej sme ľudí navigovali na funpage kukláčov na Facebooku,                 
kde sme už plne riadili diskusiu 

Čo to spustilo 



 Manifest 
 Vo všetkých slovenských 

televíziách bol v jeden deň,  
       v rovnakom čase, v prime time, 

odvysielaný 60 sec TV spot,   
ktorý vyzeral ako prerušenie 
vysielania. Bežiaca reklama sa 
odrazu rozzrnila a cez šum sa 
objavili hrdo stojaca čudná 
partička s ružovými kuklami,   
ktorá z priestorov starej fabriky 
oznámila svoje plány. 

Čo to utvrdilo 

„Media moment“ slúžil ako impulz na spustenie nášho riadeného PR 

Krátko po nich sme v TV nasadili oficiálne prehlásenie 



Na začiatok sme mali pripravené 3 akcie 

 Akcia Hobbytuner 
 drzý mladík na 

vytunovanej Škode 120, 
ktorý prešiel na červenú, 
mučil svoje okolie 
hlasnou hudbou a navyše 
odparkoval na zastávke 
MHD, dostal trest  

      v podobe plného auta 
ružových guličiek 

 Akcia Motorkár 
 motorkár, ktorý robil 

myšičky, prešiel cez plnú 
do protismeru a inak 
vyvádzal, bol odchytený 
na čerpačke. Tam mu 
kukláči uviazali na 
motorku balóny naplnené 
héliom až jeho motorka 
vzlietla 

 Akcia Hummer 
 hummer arogantného 

vodiča, ktorý zaparkoval  
v pešej zóne, bol 
obložený veľkými 
ružovými kvetináčmi 



Riadené PR 

 Ku každej akcii existovali spravodajské výstupy doplnené o video a foto 
dokumentáciu 

  
 V priebehu týždňa sme každú z nich umiestnili v spravodajských          

sekciách 40 webových portálov s viac ako 300-tisíc unikátnymi 
návštevníkmi 

   
 Všetky akcie boli v rovnakej dramaturgii zverejňované aj na stránke 

Ružových kukláčov a na fanpage Facebooku 

 Stránka a FB fanpage slúžili ako domovská základňa nášho PR 



 Na stránke sme dali priestor ľuďom vyjadriť podporu a navigovali ich na FB 
  
 Diskusiu na Facebooku viedol El Commandante, šéf kukláčov 
  
 V pravidelných intervaloch niekoľkokrát denne pridával nové informácie  
     a reagoval na diskutujúcich 

 Fanúšikovská základňa sa s každou novou kukláčskou akciou v „teréne“ 
nabaľovala ako snehová guľa 

Riadené PR 



podpora na oficiálnom webe Ružových kukláčov 

podpora na Facebooku 



Riadené PR 

 Ružoví kukláči sa postupne stávali „témou“, o ktorej sa nezávisle 
diskutovalo na najrôznejších  fórach a blogoch  

  

 Na naše akcie zareagovalo aj prvé silné médium... 

  

audiosúbor „odkaz kuklacom na ruzovej linke“ 




 Aby sme podporili záujem aj ďalších silných médií,                              
zinscenovali  sme pre nich špeciálnu akciu 

Riadené PR 

Tip o tom, že kukláči opäť zasahujú, 
išiel priamo do redakcií. Tip bol 
okorenený o fakt, že obeťou mala byť 
tentokrát mediálne známa osoba. 

Táto udalosť sa objavila v tlačenom 
vydaní Nového Času a tiež v Krimi 
novinách TV JOJ.  



A tak sme sa spojili s Novým Časom 

 Po akcii so Sajfom si našu tému osvojil Nový Čas 

 Nový Čas totiž práve spúšťal svoj portál občianskej žurnalistiky 
vas.cas.sk so sekciou doprava 

 Operatívne vznikla dohoda o spolupráci a NČ začal spätne uverejňovať 
správy o činnosti kukláčov 

 Z ich akcií sa tak stala celospoločenská téma   

 Ružoví kukláči sa na oplátku stali patrónmi launchu tohto portálu  





Silu médií sme dali do rúk ľuďom 

 Do boja za zodpovednosť na cestách a proti arogantným vodičom               
sa mohli zapojiť všetci 

 Na zverejňovanie neprávosti na cestách a identity tých, čo ju spôsobujú, 
sme využili nielen náš web 

 Využili sme na to tiež portály, ktoré sa venujú doprave a tie,                   
ktoré sú postavené na občianskej žurnalistike 

   



natankuj.sme.sk parkujemakodebil.blogspot.com vas.cas.sk/doprava 



„Videli ste arogantného vodiča 
alebo neuveriteľne drzý 
priestupok? Bonzujte 
Ružovým kukláčom. Volajte 
ružovú linku...“ 
Bola zriadená špeciálna linka, na ktorej 
mohli ľudia nahlasovať informácie o 
bezohľadnom správaní na cestách. Ich 
„bonzy“ boli vysielané v rámci vstupov 
kukláčov do vysielania rádia. 

A tiež dopravné spravodajstvo v rádiu                                  
v kombinácii s OOH plochami pri cestách 



Placement 
 Mediálny rozruch okolo Ružových kukláčov bol riadený aj cez 

placementy  v TV programoch 
   



2. fáza – prepojenie na Union + produkt 



 Vyhlásenie 

 Ružoví kukláči v ňom oficiálne 
vyhlásili, že vznikli ako iniciatíva 
Unionu, ktorou reaguje na pomery  
na slovenských cestách.              
Zároveň sa v ňom poďakovali 
všetkým priaznivcom za podporu  

       a ubezpečili ich, že ich boj za 
zodpovednosť na cestách pokračuje.  

Prepojenie 

Ako to už bolo zvykom, malo podobu ďalšieho pirátskeho videa 

Prepojenie odštartovalo oficiálne vyhlásenie Ružových kukláčov 



Prepojenie 

 Nasledovala tlačová konferencia, na ktorej sa Union prihlásil                    
     k akciám Ružových kukláčov a predstavil svoju filozofiu vstupu do PZP 

 Prepojenie na kukláčov odprezentoval Union aj na autosalóne v Nitre 



Prepojenie 

 Prepojenie na kukláčov preniesol Union do svojej internej komunikácie 

 Tematika a grafické prvky Ružových kukláčov boli rovnako zakomponované 
do všetkých POS materiálov k PZP a darčekových predmetov  

  



Prepojenie bolo riadené aj cez ATL kampaň 

TVC image 1 TVC image 2 

TVC produkt / bezškodovosť TVC produkt / hmotnosť 



Dve línie PR 

 V rámci tejto fázy kampane boli PR aktivity rozdelené na dve línie 

 Jedna sa venovala primárne Unionu a jeho vstupu na trh PZP vrátane 
podpory prezentácie produktových parametrov 

 - proaktívna komunikácia s médiami (držanie témy na svojej strane, parametre pre výpočet poistného) 

 - ústretové reakcie na otázky médií 
 - súťaže v regionálnych rádiách 
 - product placementy v motoristických reláciách 

 - edukatívny seriál v rámci ranného magazínu STV s témou „zodpovednosť na cestách“  



Dve línie PR 

 Druhá sa venovala aj naďalej samotným Ružovým kukláčom 
  
 Mala zmäkčovať možné rozčarovanie z odhalenia, že ide o marketingovú 

aktivitu komerčnej firmy 

 Krízové scenáre nebolo treba využiť, preklopenie dopadlo nadmieru dobre 
  
 800 %-ný nárast počtu fanúšikov na FB od preklopenia kampane na Union 

je jedným z dôkazov  
  
 Jednoducho sme ďalej držali našu tému, vyzývali ľudí na tipy, kde treba 

zasiahnuť a ponúkli im priebežne ďalší zábavný kontent 

 - doposiaľ neuverejnený kontent z kukláčskych akcií 
 - making of TV spotov 
 - zábavné aplikácie  
 - súťaž o najlepší tip na ďalšiu zdokumentovanú akciu 

  



4. fáza – vyvrcholenie / CSR 



 Pozornosť a rozruch vyvolaný kukláčmi sme chceli využiť naplno  
  
 Neprestali sme pri preklopení na Union, išli sme ďalej  
  
 Nádej na lepšie časy na slovenských cestách, ktorá vznikla u ľudí 

príchodom Ružových kukláčov, bola teraz záväzkom aj pre Union 
  
 Keďže sme v tom čase mali na Facebooku už viac ako 60-tis. fanúšikov, 

začali sme pracovať primárne s nimi  
  
 Riadili sme diskusiu tak, aby sme im dodali odvahu urobiť niečo veľké  

 Veď ich bolo dosť na to, aby založili niekoľko politických strán,                 
alebo „len“ zásadne zmenili poradie v prebiehajúcej SuperStar  

  
  

  
  
  



Víkend bez nehody 

 Blížil sa dušičkový víkend, ktorý je tradične jedným z dopravne 
najexponovanejších období roka 

 Rozhodli sme sa vyhlásiť akciu Víkend bez nehody 

 Začali sme avizovať blížiaci sa termín, kedy býva väčšina Slovenska na 
cestách a upozorňovať na bezpečnosť 

 Prinášali sme štatistiky o nehodovosti a úmrtiach počas dušičkových 
víkendov z predošlých rokov 

  
  

  
  
  



 Výzva 
 Je nás veľa takých, ktorých už 

nebaví trpieť nezodpovedných 
vodičov.                                           
Ukážme silu zmeniť pomery na 
našich cestách. 

 Urobme z víkendu 30. 10. -1.11. 
Víkend bez nehody. Stačí tak málo. 
Podporu vyjadríte ružovou farbou. 
Ružová bude znamením 
zodpovednosti a prejavom našej  
vôle, aby sa na slovenských cestách 
jazdilo bezpečne. 

Akciu Víkend bez nehody sme začali video výzvou k našim priaznivcom 

Spustenie akcie 



Do našej akcie sme zapojili osobnosti  

Unikátom bolo, že akciu podporili aj šéf dopravnej polície a hasičského                   
a záchranného zboru 

Akciu Víkend bez behody podporili: Plk. JUDr. Milan Anjel (Riaditeľ odboru dopravnej polície Policajného 
prezídia), Plk. JUDr. Alexander Nejedlý (Prezident hasičského a záchranného zboru), Dušan Jamrich 
(slovenská herecká legenda), Nikita Slovák (režisér), Viktor Hazard (rapper, člen skupiny AMO), Laci Strike 
(tanečník a choreograf), Lyrik H (raper), Mango Molas (hudobná skupina), Vlado Voštinár (moderátor), Filip 
Tůma (operný spevák a herec), Viliam Klimáček (režisér, scenárista, spisovateľ a šéf divadla GuNaGu) 

Spolu s nimi sa pridali umelci a každý z nich osobne vyjadril 76-tis. skupine 
fanúšikov kukláčov na Facebooku svoju podporu 



Do našej akcie sme zapojili aj médiá  

Akzent Media  

Víkend bez nehody podporila cez svoje CLV plochy na 
čerpacích staniciach 

TV JOJ  

Moderátori hlavných správ v predvečer víkendu 
(oblečení v ružovom) vyzvali ľudí k zodpovednému 
správaniu sa na cestách 



Nový Čas  

Zverejňoval štatistiky o nehodovosti za uplynulé 
roky a výzvy k zodpovednej jazde 

Vyhlásil súťaž o najlepšiu fotku s ružovými 
doplnkami 

V sobotňajšom vydaní 31.10. 09 porušil dovtedy 
platné tabu a na zadnú stranu povolil umiestniť 
inzerciu s výzvou, aby si ňou ľudia označili auto 

Do našej akcie sme zapojili aj médiá  



Union  

Na podporu tejto akcie využil svoje 
aktuálne reklamné OOH plochy, 
internet a TV 

Akciu podporoval, samozrejme, aj Union 



Je príjemné uveriť, že to, čo sa stalo,                              
sa stalo vďaka pričineniu každého, kto sa zapojil 



zdroj: Štatistika Ministertsva vnútra SR 



 Na štatistiky o nehodovosti za víkend 30. 10. -1. 11. 2009 reagovali        
Ružoví kukláči a Union poisťovňa poďakovaním 

  
 Zverejnené bolo hneď v pondelok 2. 11. 2009 v pobobe tlačovej správy, 

internetových bannerov a tag-onov k aktuálne nasadeným TV spotom 



EXTRAS 



Vedeli ste, že...? 

  Pod výrazom „ružoví kukláči“ Google eviduje viac ako 47 000 odkazov  

 Nemálo odkazov eviduje aj pod výrazom „ružový kukláči“, čo potvrdzuje,   
že o nich písali ľudia sami 

 Fanpage Ružových kukláčov má stále cez 82 000 fanúšikov 

 Stránka kukláčov zaznamenala 1 milión zobrazení a 140-tis. unikátnych 
návštev 

 Na nej sa viac ako 7 000 ľudí stalo virtuálnymi kukláčmi 

 Ružoví kukláči dostali od ľudí zatiaľ 1 610 tipov na akciu 



Záver 

 Union poisťovňa vstúpila na trh PZP úspešne, okrem komunikačných  
cieľov sa naplnili aj obchodné 

 Ružoví kukláči sa s veľkou pravdepodobnosťou stanú synonymom pre 
asistenčnú službu Unionu 

 A možno im už budúci rok budete môcť venovať 2 % zo svojich daní            
na podporu bezpečnosti cestnej premávky 




