
 

 
 
 

 
 
 

 
O2 Spolu: Roboti Luddo a Moya sa vezmú na 

faktúru 
 

Bratislava, 15. 3. 2021 

 

O2 prednedávnom prišlo s ponukou O2 Spolu, vďaka ktorej zákazník ušetrí na O2 Internete na 

doma, ak využíva viac služieb od O2.  Zákazník má aj možnosť  vziať si na faktúru svojho blízkeho 

a získať tak ešte väčšiu zľavu, pričom pri spojení viacerých služieb nemusí domáci internet 

zákazníka nič stáť. 

 

Operátor teraz prichádza aj s kampaňou, ktorej kreatívna myšlienka sa nesie v duchu hesla „Vezmite 

sa na faktúru“.  

 

„V dnešnej dobe je prístup k internetu kľúčový pre nás všetkých. Používame ho ako zdroj práce, 

výuky, ale aj oddychu a zábavy. Ak si u nás svojho blízkeho vezmete na faktúru, budete mať O2 

Internet na doma ešte výhodnejšie,“ hovorí Lucia Petrášová, šéfka marketingovej komunikácie O2 

Slovakia. 

 

V spote môžeme opäť vidieť Ludda, ktorý sa odhodlal k dôležitému kroku a položil Moyi zásadnú 

otázku. K tomu pripravil atmosféru inšpirovanú svetom ľudí.  

 

„Internet, ktorý nás spája s celým svetom, nás teraz môže spojiť aj s tými, ktorí sú pre nás celý svet. 

A to si zaslúži hudbu, kvety, sviečky“, hovorí Juraj Bartoš, kreatívny riaditeľ agentúry Free Andy, 

ktorá za konceptom stojí. 

 

Spot si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/gTtspwvGUIQ 

 

Kampaň štartuje v pondelok 15.3. a je podporená v printe, outdoore, rádiu, online a na sociálnych 

sieťach. 

 

 

Vizitka kampane: 

Produkcia: Alien studio 

Réžia: Dano Dekan 

Klient: O2, Lucia Petrášová, Natália Gaďová 

Agentúra: Free Andy 

Creative director: Juraj Bartoš 

Strategic planner: Juraj Pobjecký 

Art director: Lukáš Karásek, Michal Hazior, Jakub Reken 

Copywriter: Adam Jánoš, Tomáš Slobodník, Marek Surovec 

Account manager: Katarína Arbe, Ivana Šramatá, Michaela Ostricová 

 

 

Rovnaký koncept využíva aj online kampaň z dielne TRIAD-u, ktorá kampaňovú message „Vezmite 

sa na faktúru“ rozširuje o konkrétne „príbehy“, ktorých cieľom je ukázať, že O2 Internet na doma 

môžete mať vďaka O2 Spolu výhodnejšie, či už ste nezadaní alebo žijete v jednej domácnosti 

s blízkymi či rodinou. 

 

„Hlavnou postavou online videí je známy komik Fero Joke alias Maja. Maja má ako správna susedka 

prichystané praktické riešenia na vaše dilemy vo vzťahu,“ hovorí Lucia Petrášová. 

 

https://youtu.be/gTtspwvGUIQ


 

 

 

 

 

Okrem dvoch vtipných videí bude komunikácia v podobnom duchu pokračovať aj v podobe ďalších 

social media formátov. 

 

Videá s Ferom Jokeom si teraz môžete pozrieť tu:  

 

Video 1: https://youtu.be/U8B-uOHCQh4 

Video 2:  https://youtu.be/62pdbuRXv1Y 

 

 
Vizitka kampane:  

Strategy director: Martin Woska 

Creative director: Martin Woska, Matúš Hliboký 

Account director: Katarína Poláková 

Copywriter: Matúš Hliboký, Zuzana Tvarošková, Erik Goldschmidt 

Social media brand manager: Erik Goldschmidt 

Stratég a media planner: Ján Papáč 

Produkčná spoločnosť: Laurinc Studio 

Režisér: Daniel Laurinc 

Producent: Viktor Šesták 

Klient: O2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, 

otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky 

mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, 
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ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. 

Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 10 krát za sebou získal titul 

Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším 

zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt.  

 


