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Stručné shrnutí projektu:
Jak komunikovat odpadovou problematiku, naučit lidi třídit a orientovat se v džungli barevných kontejnerů? Odpověď je Samosebou.cz: komplexní
komunikační platforma, která připravuje obsah s tématikou třídění a recyklace s cílem pokrýt různé cílové skupiny napříč věkovými i sociálními profily a
naučit je třídit odpad. Kromě formátu magazínu a rubrik, které slouží jako praktické návody, nabízí i sezónní kampaně zaměřené např. na výlety po ČR
nebo se tématicky propojuje se zajímavými osobnostmi.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Dlouhodobým cílem je být určující platformou, na kterou se k tématu třídění a recyklace kdokoli odkáže jako první. Mezi meziroční hlavní cíl patří
zasáhnout 90 % české populace nad 15 let, z toho dosáhnout 1.8 milionu návštěvnosti v online prostoru. Naší úlohou je edukovat zábavnou formou o
správném třídění odpadu a recyklaci, a to kombinací zapojení mediálních kampaní od TV přes online aktivity jakými jsou PPC, sociální sítě, mailing atd.

Strategie:
Hlavním prostředkem pro komunikaci je přehledně strukturovaný web a na něm pravidelně publikované rubriky s novinkami, edukační články, seriály i
soutěže, které nabízíme i na sociálních sítích – a to jak cross promo těch webových, tak i originální formáty exkluzivně pro sítě! Dále připravujeme
speciální kampaně a landing pages určené různým cílovým skupinám, jako tipy na výlety Čistou přírodou nebo zábavné spojení třídění se skateováním na
„Jezdi srdcem, třiď hlavou“. Obsah modelujeme pro různé cílové skupiny od mladších po starší s různými zájmy na základě hloubkových analýz webu.

Nástroje a aktivity
Na platformě Samosebou.cz jsou zastoupeny info rubriky (např. vysvělení recyklačních symbolů, vše o výrobě, zpracování a recyklaci plastů v seriálu
„Plastivěda“), speciální sekce a landing pages – stránky věnované jednotlivým komoditám (Příběh skla, kovu, plastu atd.) kde rozebíráme celý proces od
třídění po recyklaci detailně, s videi, ilustracemi i zábavnými fun-facts. Sekce „Čistou přírodou“ je interaktivní mapou výletů po ČR s důrazem na třídění
na cestách a inspiruje se českou oblibou ve výletování a cyklistice, ukazuje díky krásným fotkám a videím nová či oblíbená místa k výletům a dává tipy,
jak se v přírodě chovat co nejekologičtěji. Sekce „Třiďte hlavou“ pak klade důraz na správné třídění a minimalizaci odpadu. Všechen obsah podporují
pravidelné newslettery, online bannerová reklama, sociální sítě a nechybí ani atraktivní video-formáty a soutěže. 

Výsledky:
Platforma Samosebou.cz přináší relevantní informace na různých digitálních kanálech a pro různé typy cílových skupin. Díky její vysoké informační
hodnotě je také vyhledávaným zdrojem pro organizace, školy a instituce. To dokazuje i fakt, že je platforma nejvyhledávanějším webem s tématikou
třídění vůči konkurenci jako Enviweb nebo Ekolist. Web v r. 2021 přesáhl určený cíl s 1.86 milionem návštěv, přitom stránka zaznamenala v tom samém
roce více než 2.5 milionů zobrazení. Důkazem, že je komunikace dobře nastavená a plní svůj cíl i v praxi je i rostoucí trend třídičů v ČR, kterých je dnes na
73 %!

Weblinky:
https://www.samosebou.cz/, https://www.samosebou.cz/extra/, https://www.samosebou.cz/extra/tridte-hlavou/,
https://www.samosebou.cz/extra/jezdi-srdcem-trid-hlavou/, https://www.samosebou.cz/extra/pribeh-plastu/, https://prirodou.samosebou.cz/,
https://www.facebook.com/Samosebou.cz/, https://www.instagram.com/samosebou_tridim/
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