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O projektu
Družba BTC je podprla organizacijo tekme prvega (2011/12) in
drugega (2012/13) svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske in prevzela generalno pokroviteljstvo obeh tekem na
Ljubnem ob Savinji.
Namen projekta je bil skupaj z različnimi poslovnimi partnerji
ustvariti inovativen projekt BTC City in ženski smučarski skoki,
ki bo dolgoročno povečeval ugled družbe BTC kot družbeno
odgovornega podjetja in pripomogel k večji prepoznavnosti
ženskih skokov in majhnega kraja Ljubno ob Savinji.

Izzivi projekta
Izziv za BTC:
•kot generalni pokrovitelj prevzem organizacijske vloge in
komunikacijske strategije,
•aktivno sponzorstvo in krepitev ugleda blagovne znamke BTC
City.
Izziv za organizacijski komite:
•neprepoznaven šport približati širši javnosti,
•zadostitev FIS pravil,
•vpetost domačega okolja v svetovni pokal.

Inovativno povezovanje „neznanega“ športa in
znane blagovne znamke BTC City
V letu 2012 in 2013 so v BTC Cityju potekale raznovrstne promocijske
aktivnosti za promocijo svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na
Ljubnem ob Savinji.
“Vražje Slovenke skačejo dlje”

Inovativno povezovanje „neznanega“ športa in
znane blagovne znamke BTC City
Z inovativnim pristopom k trženjskem komuniciranju v nakupovalnem
središču BTC City in ostalih komunikacijskih kanalih je družba BTC uspela
močno dvigniti prepoznavnost in atraktivnost smučarskih skokov za ženske, ki
so bili dolga leta zapostavljena nordijska disciplina.

Nagrade za oglaševalsko kampanjo
»Vražje Slovenke skačejo dlje«
SOF – Slovenski oglaševalski festival
•zlato priznanje v kategoriji Zunanje oglaševanje
•srebrni priznanji v kategoriji Inovativne oblike komuniciranja v
Koloseju in za celostno oglaševalsko akcijo
SPORTO 2012 – mednarodna konferenca o marketingu v športu
•posebna nagrada za komunikacijsko kampanjo
Jože Mermal - posebno priznanje za razvoj ženskih smučarskih
skokov v Sloveniji in na Ljubnem ob Savinji podeljeno s strani SZS

Kristalna skakalnica v BTC Cityju
Promocijski dogodki v decembru 2012 ob vznožju Kristalne palače.
Dogodki ob koncu tedna so organizirani skupaj z domačimi in tujimi poslovnimi
partnerji (sponzorji).

Kristalna skakalnica v BTC Cityju
Promocijski dogodki v decembru 2012
Prizorišče – Kristalna palača

Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske
na Ljubnem ob Savinji
16. in 17. februarja 2013 je na Ljubnem ob Savinji potekal FIS Svetovni pokal v
smučarskih skokih za ženske, katerega glavni pokrovitelj je bila družba BTC, ki je
bila aktivno vključena tudi v organizacijo prireditve. V dveh dneh je za najboljše
skakalke na svetu prišlo navijat več kot 9.000 gledalcev, preko TV sprejemnikov pa
je tekmi spremljalo več kot pol milijona gledalcev.
Organizacija tovrstnega
mednarodnega dogodka je zahtevala
veliko stopnjo angažiranosti vseh
vpletenih v prireditev, tako
prostovoljcev, pokroviteljev in vsega
strokovnega osebja.
Dogodek je izjemno uspel, saj je
mednarodna smučarska zveza (FIS)
zelo pohvalila celotno dvodnevno
dogajanje, tako na organizacijskem,
kot tudi na marketinškem področju.

Deležniki pri projektu
• Občina Ljubno
• Savinjsko – Šaleška območna
razvojna agencija
• Smučarska zveza Slovenije
• Smučarsko skakalni klub
Ljubno BTC
• Organizacijski komite
• Tekmovalni odbor
• Zaposleni v BTC d.d.
• Domačini
• Prostovoljci (gasilci, študentje,
upokojenci,…)

• BTC d.d.
• MMS Marketinške
komunikacije d.o.o. (Publicis)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viessmann d.o.o.
OMV Slovenija d.o.o.
Triglav d.d.
KLS Ljubno d.d.
Telekom Slovenije d.d.
Spar Slovenija d.o.o.
Sintal d.d.
Pivovarna Union d.d.
…

Dodana vrednost projekta
• Krepitev ugleda družbe BTC in
ostalih deležnikov pri projektu
• Povečanje števila obiskovalcev v
BTC Cityju
• Večanje vrednosti blagovne znamke
BTC City

• Zagotovitev dodatnega prihodka
lokalnemu gospodarstvu
• Krepitev lokalnega turizma
• Zagotovitev svetle prihodnosti tega
športa
• Krepitev prepoznavnosti SavinjskoŠaleške regije

• Doseganje visoke obiskanosti in
gledanosti tekem
• Krepitev prepoznavnosti in
zanimanja za ženske smučarske
skoke
• Vključitev na Zimske Olimpijske igre
v Sočiju leta 2014

• Spodbujanje prostovoljstva
• Spodbujanje dela z mladimi

Izzivi v prihodnje
Pridobivanje novih sponzorjev
Dogodek organizacijsko dvigniti na višjo raven
Ponovitev dobre TV gledanosti
Na Ljubno privabiti še več ljudi na ogled tekem
Ljubno naj postane družinski športni dogodek
Skupaj z agencijo Publicis nadaljevati uspešno
marketinško zgodbo
• Močnejša komunikacijska aktivnost na spletu
• Potencial prenosa dobre prakse na druge
»neznane« športne panoge izhaja iz primera
uspešnega inovativnega komuniciranja ženskih
smučarskih skokov in s tem neznanega športa
širši javnosti.
•
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•
•
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Hvala za pozornost

