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STORITEV:  Komunikacijska strategija

ČASOVNO: 3 leta; september 2020 – september 2023
TERITORIJ:  Slovenija
MEDIJI: All Media

4x TV oglas s telopom (30s ter 20s adaptacije)
1x adaptacija TV oglasa za WEB (loop vseh igranih delov)
4x key visual OOH foto (giganti) 
12x spremljevalne fotografije (4x tisk, 8x web/social)
1x RA oglas
Spletno oglaševanje
(video vsebine na družabnih omrežjih, preroll videji, 
spletne pasice, oglasni prevzemi,..)
TISK (oglasi, katalogi, letaki) 



Čigave veščine zagotovo nikoli niso spregledane?
Veščine super junakov.

Čeprav morda v svojih vsakdanjih delovnih oblekah ne izgledajo kot
super junaki, super veščine zagotovo skrivajo v sebi, kar izpostavimo
v spremljajočih grafikah.

Zaposlene vseh generacij zato prelevimo v junake vsakdana na
delovnem mestu in v značilno opaznem slogu pokažemo, da je vsak
od njih pomemben in nepogrešljiv del uspešnih zgodb.

Če lahko vsak prispeva svoj delež in ima možnost izkoristiti
svoje edinstvene veščine v korist podjetja, potem:
VSI ZMAGUJEMO, KO SODELUJEMO.



Paralympics:
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk

https://artlist.io/song/12343/made-of-steel
https://artlist.io/song/9183/once-and-for-all---no-backing-vocals

https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk
https://artlist.io/song/12343/made-of-steel
https://artlist.io/song/9183/once-and-for-all---no-backing-vocals


Video: TVC 30s (in 20s adaptacija), Foto: Key visual + 2x portret



1. kader: Smo na hodniku poslovne stavbe, ko izza vogala ravnokar prikorakata sodelavca ob 
spremljavi dinamične glasbe v stilu akcijskih filmov.
2. kader: Poslovno urejena ženska cca 50 let in poslovno urejen moški cca 30 let z odločnim 
korakom in samozavestnim izrazom na obrazu hodita.
po hodniku.
3. kader: vidimo closeup ženske in ob njej se v dinamični animaciji prikaže napis (naziv in 
veščina se v animacij menjata): Marjana, 56 let. Višja svetovalka // Neomajna podpornica 
dobrih idej.
4. kader: zdaj preidemo v closeup moškega, ob katerem se v dinamični animaciji izpiše napis 
(naziv in veščina se v animacij menjata): Marko, 29 let. Analitik // Vedno v koraku z 
dobrimi argumenti.
5. kader: sledi nekaj bližnjih kadrov sodelavcev med potjo proti sestanku: Marko naredi 
požirek kave / Marjana spotoma zalije rožo / Marko pokima sodelavcu / Marjana se v obratu 
izogne kipu / Marko v zrak vrže kemični svinčnik, tako da se zavrti / Marjana si s šopom 
listov pomaha pred obrazom kot s pahljačo
6. kader: sodelavca vstopita v sejno sobo, kjer že sedijo njuni sodelavci in dramatična 
glasba se ustavi. Zamenjajo jo vsakdanji zvoki dogajanja v pisarni: šelestenje papirja, 
tipkanje po tipkovnici, pridušen pogovor, nameščanje stolov…
7. kader: Marko Marjani odmakne stol, da se usede. Ona mu v zahvalo nasmejano prikima.
TELOP





(hodnik, sejna soba)



+ 3x statisti: zaposleni v javni upravi, pisarniško poslovni tip, 2x ženska 1x moški



https://youtu.be/iHh32K60inc
https://youtu.be/iHh32K60inc










Predlog motiva:

Marko in Marjana 
si med hojo iz 
sestanka na 
hodniku dajeta 
»kepco«. Oba sta 
zadovoljna in 
nasmejana.



MOTIV: 

Portret Marko
Portret Marjana

Doprsni portreti 
nastopajočih v 
delovnem okolju in 
delovni uniformi. 

Nastopajoči delujejo 
suvereno, odločno in 
samozavestno. 

Predstavljajo 
supermoči, ki so 
zapisane ob njih.



Video: TVC 30s (in 20s adaptacija), Foto: Key visual + 2x portret



1. kader: Smo v garderobi proizvodnega podjetja, ko skozi vrata ravnokar prikorakata 
sodelavca ob spremljavi dinamične glasbe v stilu akcijskih filmov.
2. kader: Starejši moški cca 60 let in mlajši moški cca 24 let z odločnim korakom in 
samozavestnim izrazom na obrazu vstopita v garderobo.
3. kader: vidimo closeup mlajšega moškega ob katerem se v dinamični animaciji prikaže napis 
(naziv in veščina se v animacij menjata): Luka, 24 let. Montažer // Natreniran za 
natančnost.
4. kader: zdaj preidemo v closeup starejšega moškega, ob katerem se v dinamični animaciji 
izpiše napis (naziv in veščina se v animacij menjata): Marjan, 60 let. Vodja oddelka // 
Najboljši v sestavljanju odličnih nasvetov.
5. kader: Luka in Marjan sta že skoraj pripravljena za odhod na delovno mesto, vidimo ju v 
modrih uniformah. Sledi nekaj bližnjih kadrov sodelavcev
med zadnjimi detajli oblačenja v garderobi: Luka si čez glavo potegne majico / Marjan si 
nadane očala / Luka zapne zaponko na naramnici / Marjan zategne vezalko / Luka zapre vrata 
svoje omarice / Marjan si nadane čelado
6. kader: Skupaj stopita skozi vrata garderobe v proizvodnjo in dramatična glasba se ustavi.
7. kader: Zamenjajo jo vsakdanji zvoki dogajanja v proizvodnji: brnenje strojev, vrtalniki, 
udarjanje železa, pogovor… Marjan Luko mentorsko potreplja po rami.





(garderoba, proizvodnja)



+ statisti - šofer na viličarju v ozadju, TBD



https://youtu.be/tI9iWZjA2MY
https://youtu.be/tI9iWZjA2MY










Predlog motiva 2:
Marjan Luki v skladišču 
med policami podaja 
škatlo.

Predlog motiva 1:
Luka stoji na vrhu 
lestve prislonjene na 
police v skladišču in 
se trudi doseči škatlo, 
Marjan drži lestev in s 
prstom kaže navzgor 
proti škatli, ki jo 
potrebuje.



MOTIV: 

Portret Marjan
Portret Luka

Doprsni portreti 
nastopajočih v 
delovnem okolju in 
delovni uniformi. 

Nastopajoči delujejo 
suvereno, odločno in 
samozavestno. 

Predstavljajo 
supermoči, ki so 
zapisane ob njih.



Video: TVC 30s (in 20s adaptacija), Foto: Key visual + 2x portret



1. kader: Smo v velikem rastlinjaku z nasadom orhidej, ko vsaka iz svoje smeri v kader 
stopita mlajša in starejša sodelavka v delovni uniformi ob spremljavi dinamične glasbe v 
stilu akcijskih filmov. Tik preden se ženski pojavita v kadru, se izpiše grafika.
Predstavljamo: ENOTA ZA USPEŠNO RAST
2. kader: Starejša ženska cca 61, ki v rokah drži brizgalko za vodo in mlajša ženska cca 36 
let, ki nese prazne lončke za orhideje, z odločnim korakom in samozavestnim izrazom na 
obrazu hodita po rastlinjaku, med dvema vrstama vozičkov z orhidejami.
3. kader: vidimo closeup starejše ženske in ob njej se v dinamični animaciji prikaže napis 
(naziv in veščina se v animacij menjata):
Bernarda, 61 let. Kontrolorka kakovosti // Zrelo odreagira v vsaki situaciji.
4. kader: zdaj preidemo v closeup mlade ženske, ob kateri se v dinamični animaciji izpiše 
napis (naziv in veščina se v animacij menjata):
Neža, 36 let. Vodja izmene // Raste z nabiranjem znanja.
5. kader: sledi nekaj bližnjih kadrov zaposlenih:
Neža zaviha rokave / Bernarda povoha orhidejo / Neža z lista orhideje odpihne smetko / 
Bernarda poškropi orhidejo z brizgalko / Neža stopi v lužo / Bernarda izmeri višino orhideje 
z merilnim trakom
6. kader: vidimo sodelavki, ki se ustavita ob polnih gajbicah/zabojih orhidej, dramatična 
glasba se ustavi in slišimo zvoke dogajanja v rastlinjaku
(pršenje vode, šelestenje celofana, oddaljen pogovor…).
7. kader: Neža odloži prazne lončke na tla, nato pa obe skupaj, vsaka za en ročaj, primeta 
za polno gajbico orhidej in odkorakata stran od kamere.





(rastlinjak Ocean Orchids, Prekmurje)



+ 2x statista - delavca v globini, TBD



https://youtu.be/5hhOlCbAdIg
https://youtu.be/5hhOlCbAdIg








Predlog motiva 1:
Bernarda v rokah drži 
orhidejo, Neža orhidejo 
škropi z vodo z 
razpršilnikom.



MOTIV: 

Portret Bernarda
Portret Neža

Doprsni portreti 
nastopajočih v 
delovnem okolju in 
delovni uniformi. 

Nastopajoči delujejo 
suvereno, odločno in 
samozavestno. 

Predstavljajo 
supermoči, ki so 
zapisane ob njih.



Video: TVC 30s (in 20s adaptacija), Foto: Key visual + 2x portret



1. kader: Smo v restavraciji, ko skozi vrata kuhinje v prostor ravno vstopita dva natakarja. 
Mlajša ženska in starejši moški v delovnih uniformah ob spremljavi dinamične glasbe v stilu 
akcijskih filmov. Tik preden se sodelavca pojavita v kadru, se izpiše grafika.
2. kader: Starejši moški cca 49 let, ki v rokah drži pladenj s priborom in mlajša ženska cca 
29 let, ki v rokah drži namizni prt. Z odločnim korakom in samozavestnim izrazom na obrazu 
hodita skozi restavracijo, med mizami.
3. kader: vidimo closeup starejšega moškega in ob njem se v dinamični animaciji prikaže 
napis (naziv in veščina se v animacij menjata): Brane, 49 let. Vodja strežbe // Prijaznost 
nosi na pladnju.
4. kader: zdaj preidemo v closeup ženske, ob kateri se v dinamični animaciji izpiše napis 
(naziv in veščina se v animacij menjata): Anja, 29 let. Glavna natakarica // Na preizkusu 
nikoli ne pogrne.
5. kader: sledi nekaj bližnjih kadrov kmetovalcev: Brane na prstu zavrti pladenj / Anja s 
prstom zaigra na kozarce / Brane mimogrede napolni kozarec s pijačo / Anja poln kozarec 
odloži na mizo / Brane pogleda svoj odsev v nožu / Anja v zraku zamahne s prtom
6. kader: vidimo sodelavca, ki se ustavita ob nepogrnjeni mizi, dramatična glasba se ustavi 
in slišimo zvoke dogajanja v restavraciji (pogovor, rožljanje pribora, trkanje kozarcev…).
7. kader: Brane in Anja vsak na svoji strani primeta prt in ga dvigneta visoko nad mizo, da 
ga izravnata in jo pogrneta.





(restavracija)



+ statisti - v globini kuhinje če bo lokacija potrejna, bomo imeli kar prave zaposlene



https://youtu.be/xNq_4UwDPxo
https://youtu.be/xNq_4UwDPxo








Predlog motiva 1:
Brane in Anja v 
restavraciji 
pogrinjajta mizo, vsak 
na eni strani drži prt, 
ki ga dvigujeta visoko 
nad mizo.

Predlog motiva 2:
Anja drži visoko 
dvignjen kozarec (da je 
bližje luči) v eni roki 
in krpo v drugi. Oba z 
Branetom natančno 
ocenjujeta čistost 
kozarca.



MOTIV: 

Portret Brane
Portret Anja

Doprsni portreti 
nastopajočih v 
delovnem okolju in 
delovni uniformi. 

Nastopajoči delujejo 
suvereno, odločno in 
samozavestno. 

Predstavljajo 
supermoči, ki so 
zapisane ob njih.



Prisoten na koncu vseh TV oglasov in njihovih skrajšav





27.-31.7. / začetek predprodukcije in  začetek izbora nastopajočih
3. – 14.8. / potrjevanje lokacij, nastopajočih, kostumografije in scenografije
17.8. ob 10:30/ PPM

19.8. / snemanje TURIZEM
20.8. / snemanje KMETIJSTVO
20.8. / snemanje PROIZVODNJA 
21.8. / snemanje PISARNA

24. – 28.8. / postprodukcija in sinhro

31.8. / prezentacija naročniku

3.9. / pripravljeni za oddajo na TV postaje



Hvala.


