
 

Pridajte sa k úspešnej iniciatíve Slovenskí záhradníci 
 

Na podporu vzťahu Slovákov k pôde, záhradkárčeniu a k domácim firmám, sme my, lokálne záhradné 
centrá, vytvorili unikátnu iniciatívu #slovenskizahradnici. Našim cieľom je  spájať slovenské 
záhradníctva a záhradné centrá. Iniciatívou chceme motivovať Slovákov, aby nakupovali v lokálnych 
záhradníctvach a záhradných centrách. 
Na podporu iniciatívy sme spustili na jar 2021 kampaň v médiách a na sociálnych sieťach. Jej výsledky 
si môžete pozrieť v prílohe. 
Budeme radi, ak sa k nám pridáte a pomôžete zviditeľniť slovenské lokálne záhradné centrá!  

 
Čo získate za svoj členský príspevok:  

1. Uverejnenie príbehu vašej firmy na webe www.slovenskizahradnici.sk  
2. Zviditeľnenie, propagáciu vašej firmy na mape webstránky 
3. Vaša prevádzka bude zaradená do zoznamu členov na stránke iniciatívy 
4. Zdieľanie príbehu na Facebookovom profile Slovenskí záhradníci 
5. Zdieľanie vašich postov na Instagrame MarketingSlovenskiZahradnici 
6. Prepojenie s ostatnými členmi iniciatívy 

 
Čo robíme vďaka vašim príspevkom: 

● Realizujeme  kampaň v médiách - Denník N, časopisy Záhrada, Záhradkár, TASR, SITA, 
regionálna sieť dnes24.sk. 

● Realizujeme komunikáciu na sociálnych sieťach a prevádzkujeme webstránku 
www.slovenskizahradnici.sk 

● Komunikujeme prostredníctvom profilu na Facebooku a Instagrame -  Slovenskí záhradníci, 
kde môže váš príbeh vidieť mesačne 22 – tisíc ľudí.  

● Príspevky sú a budú použité výhradne na pokrytie nákladov na marketingovú kampaň 
#slovenskizahradnici. 

Preto ak nás chcete podporiť, prosím, uhraďte ako člen sumu 600 € (500 € plus DPH)  alebo ako partner 
sumu 1200 € (1000 € plus DPH) na účet SK02 1100 0000 0029 2883 2727 
Účet je vedený na firmu ProRain, spol. s r. o. Banka: Tatra banka, a. s., SWIFT: TATRSKBX 
Do správy pre prijímateľa uviesť: Kampaň Slovenskí záhradníci a názov vašej firmy. 
Na sumu vám bude vystavená faktúra s textom účasť na kampani Slovenskí záhradníci. 
Vyplňte formulár na  https://www.slovenskizahradnici.sk/clenovia/prihlaska/.  
 
Kontakt:  
Ohľadne fakturácie kontaktujte: Lenka Gregušová, Tel.:  +421 948 623 344, ekonom@prorain.sk 
Priebežné náklady iniciatívy sú všetkým členom priebežne k dispozícií na nahliadnutie. 
V prípade otázok kontaktuje: Martin Halmo, Tel.: +421 911 744 714, E-mail: martin@prorain.sk 
 

Ďakujeme za Vašu podporu a záujem! 



 

Čo priniesla jarná kampaň iniciatívy #Slovenskizahradnici 
Rozpočet: 14 000 eur 
 

Médiá: 

● Magazín Záhradkár – vydania marec a apríl 2021/ Náklad: 85 000/ mesačne 
● Magazín Záhrada – marec 2021/ Náklad: 28 000/ mesačne 

 
● Distribúcia tlačovej správy médiám – počet článkov:   

SPOLU: 66 výstupov, ktoré videlo online takmer 19,8 miliónov čitateľov 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

● Denník N - sponzoring podcastu s logom - celý marec (pracovné dni) 
https://dennikn.sk/2289843/tyzdnovy-newsfilter-vlada-sa-spolieha-uz-len-na-zazrak-v-
podobe-skorej-jari-a-slnka/?ref=tit 
 
Počúvanosť: 19 000 ľudí počúvalo priemerne 1 diel (spolu 23 dní = 437 000 vypočutí) 

 
 
VIDEOSPOT - link z youtube – 600 videní  
https://www.youtube.com/watch?v=FkV4N9VK2Z0 

 

 
 
Sociálne siete:  
Facebook a Instagram 
Počet fanúšikov 771/ Počet sledovateľov 845 
Dosah príspevkov mesačne: 22 700, Interakcie s príspevkom: 1 500 
 

 
 
 
 
 



 

 
Webstránka Slovenskizahradnici.sk  

● O iniciatíve 
● Mapa lokálnych záhradníctiev  
● Príbehy členov 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Počet členov:  25 (k 1. júnu 2021) 

Členovia:  

Záhradníctvo FlorCo, Záhradníctvo Miroslav Horváth, Plantago, Prorain, Záhradkárstvo 
Dráb, Kulla Záhradné centrum, Záhradníctvo Azka, Záhradníctvo Bega, Záhradníctvo 
Blšťák, Flóra Centrum, Hadzima Plant, Naturea - trvalková škôlka, Plantex, Tvorsad, 
Záhradné centrum Bella Gardena, Záhradníctvo Horváth Šaľa, Garden Centrum Isabell, 
Javorovci.  

A ďalší môžete byť aj vy - pridajte sa k nám!  


