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Pezinok, 21. oktober 2020 
 
 

Dedolesova uspešna kampanja s 3D hrčki se nadaljuje 

 

 
 
Po prehodu na 3D animacijo septembra so v Dedolesu zasnovali še en televizijski oglas s slavno trojico 
hrčkov. Trije glavni junaki se tokrat pripravljajo na božič. 
 

 
“September je bil za nas pomemben ne le zaradi spremembe videza naših hrčkov. Glavni junaki so si prvič 
sezuli nogavice in si namesto njih nadeli pisano Dedolesovo spodnje perilo. Rezultati te spremembe so 
presegli pričakovanja. Poleg povečane prodaje je oglas dosegel tudi odlične rezultate po testnem obdobju. 
Ta prva kampanja je ljudi ozavestila o naši blagovni znamki in nas uvrstila med najbolj priljubljene in 
največkrat omenjene spletne trgovine s spodnjim perilom. Zato smo se odločili, da s tem konceptom 
nadaljujemo,” pripoveduje Martin Mrva, vodja marketinga pri Dedolesu. 

 
Obdobje pred božičem je tradicionalno najpomembnejši letni čas za spletne trgovine. Dedolesova 
kampanja se je začela s TV oglasom, v katerem eden od hrčkov išče skrita božična darila. Na Slovaškem in v 
Češki republiki so oglas predvajali na televiziji, spletu, v zunanjih medijih in na radiu. Dedoles bo oglas s 
hrčki prvič uporabil tudi na slovenski televiziji, spletu in v zunanjih medijih. Na vseh teh trgih bo kampanjo 
podprl PR. 
 

Dedoles deluje v 20 evropskih državah. Po uspehu naših hrčkov na Slovaškem in v Češki republiki jih 

nameravamo v podjetju uporabiti tudi na drugih trgih. "Temu seveda sledi poglobljena analiza, ki vključuje 

merjenje tržnega potenciala in predhodno testiranje oglasov. Slovenijo vidimo kot eksperiment. Je majhna 

država in pisana oblačila z vzorci so tam manj priljubljena v primerjavi z državami, v katerih smo močno 

prisotni. Prepričati Slovence, da začnejo nositi pisane nogavice, je zanimiv izziv,” pravi Richard Mareček, 

vodja strategije blagovne znamke pri Dedolesu. 

https://www.dedoles.co.uk/
https://www.dedoles.co.uk/briefs-and-boxer-shorts
https://www.youtube.com/watch?v=C-kAROZvYQ4
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Vodenje kampanje: 

Kreativa: Somebody & Somebody  

Strategija: Dedoles (interno)  

Produkcija: ALIEN studio  

Režiser: Martin Marček  

Glasba: Fatmusic  

Storitve medijskega načrtovanja in nakupa (brez Facebooka & Googlea): Zenith  

Storitve medijskega načrtovanja in nakupa FB & Google: Dedoles (interno)  

Stiki z javnostmi: Dedoles (interno) 

 

 
Video si lahko ogledate na: 

SK: https://youtu.be/C-kAROZvYQ4 ali CZ: https://youtu.be/DGtC31-BWf0 
 

 
 

Dodatne informacije: 

 

Katarína Načiniaková, višja strokovnjakinja za odnose z javnostmi  

e-naslov: katarina.naciniakova@dedoles.sk  

Tel.: 0905 789 176 

 

http://www.dedoles.co.uk 

https://www.instagram.com/dedolesuk/ 

https://www.facebook.com/dedolesuk/ 

 

https://youtu.be/C-kAROZvYQ4
https://youtu.be/DGtC31-BWf0
mailto:katarina.naciniakova@dedoles.sk

