Vianočná kampaň O2 je o prispievaní k Vianociam
zákazníkov
V Bratislave, 7. 11. 2022
O2 tento rok pripravila pre zákazníkov bohatú Vianočnú ponuku so zľavami až do výšky 276
eur. Najväčším lákadlom kampane je nový model slúchadiel O2 pods v hodnote 49 eur, ktoré
zákazník po uplatnení vianočného kupónu dostane za špeciálnu cenu len 19 eur. O2 tento fakt
zasadila aj do novej Vianočnej kampane, ktorú kreatívne pripravila agentúra Free Andy.
„Tento rok sme blížiace sa sviatky poňali v O2 v duchu prispievania zákazníkom na Vianoce
a pripravili sme pre nich bohatú Vianočnú ponuku. Náš zákazník dostane za každý z aktivovaných
programov, ktoré v O2 využíva vianočný kupón a získa tak atraktívne zľavy na vybrané smartfóny,
televízor alebo robotický vysávač. Osobne by som z tejto ponuky vyzdvihla nové O2 pods, ktoré
ponúkajú rozumnú kvalitu za jedinečnú cenu,“ uviedla Lucia Petrášová, riaditeľka komunikácie
a značky O2.
Vo vianočnom O2 spote dominuje výrazná a chytľavá melódia, vianočná atmosféra, nechýba vtipný
moment a samozrejme ani pes Max, ktorý predstaví Vianočnú ponuku O2.
„Vybrať si jeden darček, keď máte taký široký výber, je niekedy ťažšie, ako sa zbaviť výraznej
melódie vo vianočnej reklame. Oboje sme využili v našom spote a dozdobili novým zábavným
charakterom,“ zhodnotil Juraj Bartoš, kreatívny riaditeľ Free Andy.
Pozrieť si nový Vianočný spot O2 môžete na Vianočné kupóny na darčeky v O2 aplikácii - YouTube.
Vybrať si z Vianočnej ponuky O2 môžete na www.o2.sk/vianoce.
Vizitka kampane:
Produkcia: ALIEN Studio
Réžia: Dano Dekan
Klient: O2, Lucia Petrášová, Natália Gaďová
Agentúra: Free Andy
Creative Director: Juraj Bartoš
Account Director: Anh Doan
Account Manager: Veronika Zacharová
Strategic Planner: Emil Myjavec
Art Director: Juraj Bartoš, Viktória Babjaková
Copywriter: Juraj Bartoš
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.
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
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skutočne neobmedzený program na volania a SMS, 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. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zohľadňuje aj
získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.

